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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. Evaluatie Luchthavenbesluit Seppe

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft in opdracht van het college van
Gedeputeerde Staten een evaluatie uitgevoerd van het door Provinciale Staten vastgestelde
luchthavenbesluit voor luchthaven Seppe, tegenwoordig Breda International Airport geheten.
Gedeputeerde Staten doen deze evaluatie aan Provinciale Staten toekomen. De belangrijkste
conclusies van de evaluatie zijn dat:
- De externe veiligheidscontouren niet meer aansluiten bij de thans vigerende rekenvoorschriften;
- In de beschouwde periode in geen van de jaren de maximaal toelaatbare waarde voor geluid is
overschreden.
De conclusie over de externe veiligheidscontouren is voor Gedeputeerde Staten aanleiding om een
voorstel voor een aanpassing van het luchthavenbesluit uit te werken.
2. Ontwerp Inpassingsplan en MER-beoordeling ”Herinrichting Oude Strijper Aa" te
Heeze-Leende en Cranendonck, vast te stellen en vrijgeven voor zienswijzen

Gedeputeerde Staten leggen het ontwerp van het inpassingsplan “Herinrichting Oude Strijper Aa",
inclusief bijbehorend MER-beoordeling ter inzage. De percelen in het inpassingsplan zijn nodig om
herstel- en natuurmaatregelen te nemen voor het gebied Oude Strijper Aa gelegen in de gemeenten
Heeze-Leende en Cranendonck. De bescherming van dit belangrijk natuurgebied vloeit mede voort uit
de in 1992 vastgelegde Europese Habitatrichtlijn. Om de herstelmaatregelen te kunnen uitvoeren
moeten deze gronden een natuurbestemming krijgen. Daarnaast zijn in het plan gronden opgenomen
voor de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant.
3. Monitoring Brabantse detailhandel 2019

De provincie monitort jaarlijks de trends en ontwikkelingen op gebied van detailhandel. Op een
factsheet wordt onder meer in kaart gebracht hoe het in 2018 staat met winkelleegstand en met
werkgelegenheid in winkelgebieden.

4. Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeenten

Met ingang van het begrotingsjaar 2020 geldt voor alle Brabantse gemeenten het nieuw vastgestelde
Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeenten. Met dit nieuwe toezichtkader zetten
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de eerste stappen naar een landelijk uniform toezicht, zoals
afgesproken tussen het ministerie van BZK, het IPO en de VNG. Het nieuwe toezichtkader vervangt
voor de Brabantse gemeenten het kader uit 2014. Om regelgeving technische redenen handhaven
Gedeputeerde Staten het kader uit 2014 voor het financieel toezicht op gemeenschappelijke
regelingen.
5. Voortgang Regionale Energiestrategieën (RES)

De vier Brabantse regio’s hebben kaders gesteld voor hoe zij gaan bijdragen aan het nog vast te
stellen nationale Klimaatakkoord. Dit hebben de regio’s gedaan via zogenaamde startnotities voor de
regionale energiestrategieën (RES-en). Gedeputeerde Staten, die samen met gemeenten,
waterschappen en de netbeheerder deel uitmaken van de stuurgroepen van de vier Brabantse RES’en,
informeren Provinciale Staten over de voortgang.
6. Samenwerkingsovereenkomst Verkenning Duurzame Polder Oss - ’s-Hertogenbosch

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch maken
samenwerkingsafspraken over een nieuwe fase van de verkenning naar de mogelijkheden voor het
opwekken van hernieuwbare energie in de polders tussen Oss en ’s-Hertogenbosch.
7. Windenergie in Steenbergen

Gedeputeerde Staten geven een reactie op een brief van het college van de gemeente Steenbergen.
Met deze brief van de gemeente zijn zij op de hoogte gesteld van het raadsakkoord van de
gemeenteraad van Steenbergen, specifiek m.b.t. afspraken over de ontwikkeling van windenergie in
de gemeente Steenbergen.

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.
Jubileumbijeenkomst TIBO
3 juli I 20.00 uur I Oss I Martijn van Gruijthuijsen
Gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling, Martijn van Gruijthuijsen, neemt deel aan een
panelgesprek over ondernemerschap georganiseerd door TIBO. De bijeenkomst vindt plaats ter ere
van het 25-jarig bestaan van de ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf in Oss.
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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.

