Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 21 augustus 2019
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

4277124

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.A.B.
van der
Sloot

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

4283212

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

4349821

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en
M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

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.
Gedeputeerde Pauli zegt toe jaarlijks een
voortgangsrapportage, inclusief voortgang op de
KPI's, van Logistics Community Brabant aan PS te
doen toekomen.
Motie M11 - Digitalisering: Roepen Gedeputeerde
Staten op om het versterken van digitale
vaardigheden bij Brabanders op te pakken in een
cross-over tussen de programma's digitalisering en
sociale veerkracht; Hiervoor voor de begroting
2019 met een voorstel richting Provinciale Staten te
komen; De aanpak in samenwerking met
netwerkpartners zoals Cubiss, Stichting Lezen &
Schrijven en netwerkorganis

4380722

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

18/3/2019: de jaarlijkse voortgangsrapportage van LCB
ontvangen wij in mei 2019. In oktober 2019 kunnen wij dus de
eerste voortgangsrapportage aan PS aanleveren.

18-03-2019: In afstemming met Gedeputeerde Pauli heeft er in de
procedurevergadering van 11 maart jl. een Memo van
gedeputeerde Swinkels voorgelegen met daarin de stand van
zaken en voortgang van de beantwoording van Motie 11
Digitalisering. Voor de zomer komt er een PS-voorstel met een
aanpak voor digitaal vaardige Brabanders opgesteld samen met
onze netwerkpartners. Dit komt tot uiting in het gemeentelijk en
regionale beleid, in het stimuleren en ondersteunen van de
opschaling en de impact van bestaande initiatieven (in aanpak en
werkende principes) en in het initiëren en ondersteunen van
nieuwe initiatieven daar waar nog niet in voorzien wordt. Dit
geldt voor bijna alle provinciale beleidsterreinen in de komende
bestuursperiode. In juni wordt een derde experttafel met onze
netwerkpartners georganiseerd.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe bij de
Mei 2019 zijn de contractstukken op Tenderned geplaatst.
Merrienb uitvoering van GOL binnen de vooraf geformuleerde Definitieve gunning van de opdracht aan de beoogd
oer
scope en budget te blijven en bij de realisatie van
opdrachtnemer (aannemer) en daarmee ook de uitvoering vindt
GOL blijft participatie met omwonenden en
vanzelfsprekend pas plaats nadat de PIP's onherroepelijk zijn. In
belanghebbenden plaatsvinden
de contactstukken zijn het vastgestelde budget en de PIP's leidend.
Hierbij is een strakke sturing en sterke scope bewaking een
belangrijke voorwaarde om geen budgetoverschrijding te krijgen.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken
De aanbiedingen die volgen op de contractstukken is de
markttoets. Indien geen passende bieding zou worden ontvangen,
oktober 2019, gaan de risicodragende partijen met elkaar in
overleg.

4380723

4381255

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

In de uitvoering wordt extra aandacht gevraagd aan
communicatie met de omgeving. Hiertoe dient de aannemer een
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC)
plan op te stellen. Daarnaast zal er ieder kwartaal een overleg
worden georganiseerd tussen de Adviesgroep (ambassadeurs van
het GOL), projectteam en de aannemer. Op deze manier worden
de omgevingsbelangen geborgd.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe richting PS Evaluatie willen wij uitvoeren na afronding planfase. Dus nadat er
Merrienb te komen met en voorstel voor een evaluatie van het een definitieve uitspraak van de Raad van State ligt over de
oer
proces GOL
ingediende beroepen. De uitspraak bepaalt de lijn van de
evaluatie. De verwachting is dat een zitting bij de Raad van State
vierde kwartaal 2019 plaats vindt en daarmee een uitspraak eind
Q4 2019 of begin Q1 2020.
Uitspraak PAS: In overleg met de verantwoordelijk minister en
andere betrokkenen worden de consequenties van de
RvS-uitspraak inzake de PAS op korte termijn besproken. Dat
overleg moet ook inzicht verschaffen in de concrete gevolgen van
de uitspraak voor specifieke projecten zoals de GOL.
Binnen project GOL worden mitigerende maatregelen t.b.v. geluid
uitgevoerd (voor fijnstof wordt dit niet gedaan). De woningen die
hiervoor in aanmerking komen zijn bekend en de bewoners
hebben aangegeven wel of geen gebruik te willen maken van
nader onderzoek binnen in de woning. Op basis van de resultaten
van dit binnen onderzoek zal het adviesbureau een voorstel met
maatregelen opstellen.

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 in
Voor een aantal woningen heeft het aanvullend onderzoek A59 Geluid Productie Plafonds punten (GPP) (zie hieronder) mogelijk
invloed op de geluidbelasting op de gevel. De verdere uitwerking
van deze maatregelen wordt opgestart na het bekend zijn van de

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Afgedaan

resultaten van dit akoestisch onderzoek.
Op dit moment vindt ook een akoestisch onderzoek rijksweg A59
plaats. Met dit rapport wordt duidelijk gemaakt welke
geluidproductieplafonds worden overschreden, welke doelmatige
maatregelen er nodig zijn en voor welke GPP een nieuwe waarde
moet worden vastgesteld.

4381274

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

4384802

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

4420217

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

Deze resultaten zijn in week 30 bekend. Met RWS zal hierna
overleg plaatsvinden over de uitvoering van de maatregelen aan
de hoofdrijbaan van de A59 en de verdeling van de kosten (GOL
-RWS). In deze maatregelen houden wij rekening met de
provinciale opgave voor verduurzaming van de bebouwde
omgeving. U wordt hier in het derde kwartaal van 2019 over
geïnformeerd.
H.J.A. van Motie M2 - optimalisatie leefomgeving
Op 15 mei jl. zijn de contractstukken voor de aanbesteding op
Merrienb omwonenden: verzoeken Gedeputeerde Staten om Tenderned gepubliceerd. We maken gebruik van een UAV-GC
oer
in de verdere uitwerking van de voorkeursvariant
contract met daarbij een Best Value aanpak. Deze vorm van
(binnen de keuzes die in het PIP zijn gemaakt en
aanbesteden is gericht op het selecteren en inzetten van expertise.
zonder daarbij onnodige concessies te doen aan de De aannemer wordt ook uitgedaagd verdere optimalisaties toe te
voortgang van het realisatieproces) verder oog te
passen binnen de daarvoor geldende grenzen (o.a. van de PIP's).
blijven hebben voor optimalisatiemogelijkheden om
overlast voor omwonenden te beperken;
M.P.J.M. Gedeputeerde Pauli zegt toe om bij ieder P&C
Na de behandeling van het Statenvoorstel hebben we het
van
moment PS te informeren over de voortgang van de formeren van een ambtelijke projectgroep ter hand genomen en
Gruijthuijs maatschappelijke opgaven uit de
zijn we thans bezig met het opstellen van een programmatische
en
Digitaliseringsagenda
aanpak voor de programmalijnen (1) Maatschappelijke opgaven,
(2) kenniseconomie, (3) optimale connectiviteit en (4) fit for future.
Wij zullen u informeren over de voortgang via de gebruikelijke
P&C momenten, waaronder de begroting.
C.A. van
Motie M8, 'Meer natuur rond de nieuwe N629';
Momenteel zijn we bezig met de verwerving van de gronden ten
der Maat roepen Gedeputeerde Staten op om de realisatie
behoeve van de herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant,
van de nieuwe N629 aan te grijpen om het
waarbij we primair aandacht hebben voor de ecologische
Natuurnetwerk Brabant ter plaatse uit te breiden,
meerwaarde in een gebied. Bovendien voeren we gesprekken
daarmee het netwerk als totaal te versterken en de
over de mogelijke inrichting en het beheer van het gebied.
benodigde herbegrenzing hiervoor te regelen bij de

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
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

4423823

Woordvoerdersov H.J.
erleg Natuur en
Grashoff
Milieu d.d.
28-09-2018

4441342

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4441888

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

M.P.J.M.
van

Inhoud motie Z toezegging
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 va
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.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te zullen
informeren over de door de waterschappen
uitgevoerde evaluaties ten aanzien van de droogte.

Gedeputeerde Spierings zegt toe te onderzoeken
hoe de mestmarkt in Nederland en Brabant kan
worden geoptimaliseerd vanuit de gedachte
kringlopen te willen sluiten en PS hierover te
informeren
Motie M11, RyanAir moet zich aan de regels
houden; verzoeken Gedeputeerde Staten als

Stand van Zaken

Afgedaan

De gemeenten Dongen en Oosterhout hebben de motie ter harte
genomen en zijn reeds begonnen met de planvorming, mede in
overleg met aanliggende bedrijven en bewoners langs de
Heistraat. Momenteel worden een aantal varianten onderzocht,
na de zomer 2019 wordt verwacht dat er een uitgewerkt plan
ligt. Uitvoering van de werkzaamheden kan pas plaatsvinden
zodra de nieuwe N629 in gebruik is genomen, omdat er anders
teveel verkeer over de weg rijdt.
Momenteel lopen er verscheidene initiatieven onder het project
'Zon op Infra', waarbij we verschillende technieken toepassen en
testen. Op basis van deze ervaringen verwachten we meer inzicht
te krijgen in de mogelijkheden om zonnepanelen in het wegdek to«
te passen op de N629.
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 was dat dit rond 1 mei 2019 zou zijn. Inmiddels is
de landelijke crisisevaluatie droogte verschenen en ook de
evaluatie van Waterschap Brabantse Delta is in bezit. Op korte
termijn,uiterlijk 1 juli 2019, zullen de evaluaties van
waterschappen Aa en Maas en De Dommel in bezit zijn.
In concept is de evaluatie van waterschap de Dommel ontvangen
die ter besluitvorming in AB voorligt op 3 juli. Op basis van de
evaluaties wordt een Statenmededeling opgesteld, die na de
zomervakantie aan GS wordt voorgelegd. Conform planning
zullen PS deze Statenmededeling in september ontvangen.
Uw Staten worden hierover medio 2019 geïnformeerd.

14-03: voorstel geagendeerd voor AvA
De eerst volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Gruijthuijs
en

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
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.
Motie M22, Vakantieparken zonder
toekomstperspectief; verzoeken Gedeputeerde
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.
Motie M40, Extra proeftuin aardgasvrije wijken in
Brabant; verzoeken het college om in 2019 voor
een middelgrote of kleine gemeente in Brabant een
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 b
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

(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.
28-03-2019: motie is besproken tijdens AvA. memo gedeputeerde
wordt opgesteld. in afwachting van concept verslag AvA.
04-04-2019: memo gedeputeerde opgesteld. zie 4500387
Nu PS hebben ingestemd met de aanpak voor het vraagstuk rond
arbeidsmigratie wordt de uitvoering voortvarend ter hand
genomen. In februari vindt overleg met het RIEC plaats of en hoe
het RIEC betrokken kan worden in onze aanpak arbeidsmigranten.
Daarbij zal ook aan de orde worden gesteld bij welke provinciale
opgaven betrokkenheid van het RIEC in de rede ligt.

4441898

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

4441917

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

R.
Bergsma

4441922

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
MJ.G.
Spierings

4441923

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
MJ.G.
Spierings

Afgedaan

Wij zullen u via de P&C cyclus informeren over de voortgang.
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 bracht DG Chris Kuijpers (BZK) een werkbezoek aar
een aantal vakantieparken uit de pilot.

Uw Staten hebben hierover een statenmededeling ontvangen.
Wat betreft de benodigde middelen m.b.t. punt twee van de
motie, zijn Uw Staten in mei geïnformeerd met een Memo
Gedeputeerde.

Afgedaan

Hiervoor wordt een aanpak ontwikkeld, uw Staten zijn hierover in
mei geïnformeerd.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4441984

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441992

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en
M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

Inhoud motie Z toezegging
5 hieraan gekoppelde statenvoorstellen en hiervoor
de benodigde financiële middelen te zoeken binnen
het programma Bestuur/Bestuurlijke vernieuwing.
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.

Stand van Zaken

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.
Staza 14 maart 2019 door José van Rosmalen:
Het werkplan Pact 2019 kent vier inhoudelijke thema's:
1. Duurzame inzetbaarheid
2. Modernisering onderwijs
3. Benutting arbeidsreserve
4. Anticylisch werken
De toezegging van ged. Pauli om Vakscholen te bespreken in het
Pact om te bekijken of er specifieke situaties zijn waarin vakscholen
een oplossing zijn, zal meegenomen worden in de thema
bespreking modernisering onderwijs.
Het werkplan Pact is 7 februari besproken in de Pact vergadering
en wordt 9 mei vastgesteld.
Daarna zal duidelijk worden wanneer het onderwerp
Modernisering van vakscholen aan de orde is.

4454587

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

C.A. van
der Maat

Het onderwerp "vakscholen" zal meegenomen worden in de thema
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.
Motie M2 Real time monitoring voor een 2x2 N279: Binnen de smart mobility aanpak in SmartwayZ.NL wordt
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 zesde
tussen Veghel en Asten en deze in 2019
voortgangsrapportage van SmartwayZ.NL worden uw Staten
operationeel te hebben; op basis van real time
hierover geïnformeerd.
verkeersgegevens de situatie op de weg te
monitoren en trendanalyses uit te voeren, zodat
tijdig de te verwachten problematiek op de N279

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4457354

4457456

4457473

Inhoud motie Z toezegging

getoetst kan worden en indien nodig de p
Provinciale Staten C.A. van
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe met het
d.d. 7-12-2018
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
Provinciale Staten Mw.
Motie M1 Energieagenda 2019-2030: Dragen GS
d.d. 14-12-2018 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
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 ec
Provinciale Staten Mw.
Motie M5 Energieagenda 2019-2030: Dragen
d.d. 14-12-2018
M.J.G.
Gedeputeerde Staten op om op korte termijn te
Spierings 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.

4457475

Provinciale Staten Mw.
d.d. 14-12-2018 M.J.G.
Spierings

4457491

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.

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

Stand van Zaken
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.

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.
In mei wordt de opdracht verstrekt aan het onderzoeksbureau. De
verwachting is dat niet eerder dan september het onderzoek is
afgerond. Daarna worden PS geïnformeerd over de uitkomsten.
Dit pakken we op bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma.

Dit pakken we op bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Spierings

4457654

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

4457664

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

4457692

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

4457695

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Uitvoeringsprogramma's zo concreet mogelijke
doelstellingen, criteria (indicatoren) en tijdspaden op
te nemen. Hierbij te werken vanuit het principe van
doelgericht werken; De Provinciale Staten hierover
jaarlijks te informeren.
C.A. van Motie M7 Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk en Zoals vermeld in de statenmededeling over de voortgang van de
der Maat uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak:
adaptieve agenda van de OV visie, van 18 juni jl. hebben wij
Verzoeken het college om met buurtbusvrijwilligers in reeds een Brabantbrede bijeenkomst georganiseerd voor alle
gesprek te gaan over een toekomstbestendige inzet buurtbuschauffeurs in Brabant. Als vervolg daarop zijn we in
van vrijwilligers in ons mobiliteitssysteem, op welke
gesprek met buurtbusverenigingen over hun betrokkenheid bij
wijze dan ook, maar met als doel om deze inzet ook gedeelde mobiliteit. De exacte invulling verwerken we in de
richting de toekomst te kunnen borgen; om binnen de adaptieve agenda, waarover uw Staten twee keer per jaar
adaptieve agenda uit te werken op welke manie
geïnformeerd worden via een voortgangsrapportage.
C.A. van
Motie M10 Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk en Conform statenmededeling van 18 juni jl. en het besluit van de
der Maat uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak:
procedurevergadering van 1 juli jl. wordt na de zomer de
Dragen Gedeputeerde Staten op om een werkgroep werkgroep voortgezet. De griffie zal de nadere invulling en
bestaande uit PS leden, waarin alle partijen
planning hiervan bezien.
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 n In het traject om te komen tot een nieuwe aanbesteding voor
West-Brabant wordt dit meegenomen. Hiertoe zal in beeld
der Maat uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak:
Dragen Gedeputeerde Staten op om te
worden gebracht welke opties er zijn, en dit zal zijn beslag krijgen
onderzoeken op welke wijze in de aanbesteding van in de aanbesteding. Hierover wordt PS geïnformeerd in 2020.
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.
C.A. van
Motie M13a Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk Met de Statenmededeling (4542624) Uitvoering visie 'Gedeelde
der Maat en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak:
mobiliteit is maatwerk' van 18 juni 2019 hebben wij uw Staten
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
geïnformeerd over de voortgang van de adaptieve agenda.
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

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

4462349

Provinciale Staten
7-12-2018

C.A. van
der Maat

worden; B) deze en bestaande P&R's naast een
busverbinding ook voorzien kunnen worden van
(leen)fietsen; C) hi
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

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

4462557

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4476636

Provinciale Staten
d.d. 01-02-2019

C.A. van
der Maat

4476647

Provinciale Staten
d.d. 01-02-2019

Mw.
M.J.G.

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
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
PS

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:

Stand van Zaken

Zoals vermeld in de statenmededeling '5e voortgangsrapportage
SmartwayZ.NL' van 26 februari 2019 is de strekking van de
toezegging ingebracht in de landelijke discussie over
vrachtwagenheffing. Daar is uit voortgekomen dat de N279
tussen de A50 en A67 wordt opgenomen in het regionaal
heffingsnetwerk om doorgaand vrachtverkeer zoveel mogelijk te
weren.
Met de Statenmededeling (4542624) Uitvoering visie 'Gedeelde
mobiliteit is maatwerk' van 18 juni 2019 hebben wij uw Staten
geïnformeerd over de voortgang van de adaptieve agenda.
Met de Statenmededeling (4542624) Uitvoering visie 'Gedeelde
mobiliteit is maatwerk' van 18 juni 2019 informeren wij u over de
voortgang van de adaptieve agenda.
De scholieren zijn in contact gebracht met de Stichting Brabant
geeft Energie die hen, samen met De WaardenMakers, helpen om
een challenge op te zetten. Doel van deze challenge is het
vergroten van de bewustwording bij middelbare scholieren door
hen uit te dagen concreet aan de slag te gaan met een tien
stappenplan. De scholierenchallenge zal lopen tot en met oktober
2019 en tijdens het Energiefestival Noord-Brabant begin
november wordt hier vervolgens in breder verband aandacht aan
besteed.
Uw procedurevergadering heeft kennis genomen van de memo
gedeputeerde en bijgevoegd aangepast vlaggenprotocol van de
provincie Noord-Brabant, op 15 april jl. Wij hebben de in de
motie genoemde elementen opgenomen in het nieuwe
vlaggenprotocol.

Er is bij andere provincies geïnformeerd op welke wijze zij
omgaan met een uitvoerbare en effectieve uitwerking van een

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
Spierings

4486353

4535445

4535484

4535640

4540805

Inhoud motie Z toezegging

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 bijsturingsm
Provinciale Staten H.J.
Vragen het college:
Grashoff Zicht in te zetten om zo snel mogelijk de
d.d. 22-02-2019
stemverhouding te agenderen in een vergadering
van het Algemeen Bestuur van elke Brabantse
omgevingsdienst, met als doel dat er uiterlijk 1
januari 2020 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
Provinciale Staten H.J.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
Grashoff
informeren over de maatregelen die de
24-05-2019
omgevingsdiensten hebben genomen om voldoende
gekwalificeerd personeel bij de diensten te
behouden
Provinciale Staten H.J.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
Grashoff
informeren
over de stand van zaken van de
24-05-2019
onderhandelingen binnen het IPO over de
toezichtsbijdrage voor natuurgebieden
Provinciale Staten H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe dat
Merrienb onderzoeksrapporten gemaakt in opdracht van de
24-05-2019
provincie in principe openbaar beschikbaar zijn.
oer
Voor de wijze waarop onderzoeksrapporten en
adviezen worden ontsloten, worden nadere
richtlijnen en afspraken gemaakt. PS worden
hierover geïnformeerd
Rondvraagmoment H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om het
d.d. 24-05-2019
Merrienb advies van de samenwerkende overheden aan de

Stand van Zaken

Afgedaan

klimaatparagraaf. Tijdens het zomerreces zal er een betekenisvolle
klimaatparagraaf worden uitgewerkt, waarbij het nieuwe
Bestuursakkoord richtinggevend zal zijn.
Het voorstel zal aan het nieuwe college worden voorgelegd.
In het derde kwartaal van 2019 worden Provinciale Staten nader
geïnformeerd hierover.
Om de motie af te handelen is nodig in de drie diensten bestuurlijk
te sonderen om de stemverhouding te agenderen in de
AB-vergadering. Resultaat: aan PS kunnen melden
'bereidheid/geen bereidheid' om de Gemeenschappelijke Regelin
hierop aan te passen.
PS worden hierover in september geïnformeerd.

PS zijn hierover op 25 juli 2019 geïnformeerd middels een memo
Gedeputeerde.

In verband met de vakantieperiode en de bestuurswisseling na het
zomerreces afstemmen met gedeputeerde en beantwoorden met
een "Memo Gedeputeerde"
De uitvoering van deze toezegging is opgepakt door Kennis en
Onderzoek. In het derde kwartaal 2019 worden PS geïnformeerd
over de uitkomsten.

14 juni 2019: PS hebben op 6 juni een memo gedeputeerde
ontvangen over de ontwikkelingen rond

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
oer

4540809

4541316

4541320

4541322

4547911

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

minister Wiebes over 380 kV Zuid-West Oost aan PS
te doen toekomen en PS te zijner tijd te informeren
over het besluit van de Minister aangaande dit
advies.

hoogspanningsverbinding. Op verzoek van minister Wiebes heeft
de regio een integraal advies uitgebracht over de varianten
binnen de uitwerkingsgebieden van het eerder gekozen tracé. In
de memo wordt dit advies toegelicht.
U wordt geïnformeerd over het besluit van de minister n.a.v. dit
advies.

9 juli 2019: Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaa
en Tennet is recent aangegeven dat de minister zijn reactie op het
advies van de Samenwerkende Overheden na de
zomervakantieperiode zal geven. De minister kiest in afstemming
met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het
tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Direct na
deze bekendmaking worden de Samenwerkende overheden
hierover geïnformeerd.
Rondvraagmoment H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om PS te
Op 28 mei heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid de
Merrienb informeren over de uitvoering van de Tweede Kamer motie aangenomen om het indicatieve tracé uit de Structuurvisie
d.d. 24-05-2019
oer
motie over het Buisleidingentracé
Buisleidingen te halen. Kamerlid Smeulders heeft aan minister
Laarbeek-Echt-Susteren.
Ollongren gevraagd om de Kamer, het liefst voor 1 juli, te
informeren over de uitvoering van de motie. Minister Ollongren
heeft de Kamer per brief geïnformeerd dat zij uitvoering zal geven
aan de motie.
Afhandeling is voorzien bij de begroting 2020 (PS 08-11-2019).
Provinciale Staten C.A. van Verzoeken Gedeputeerde Staten:
der Maat het bestuursakkoord "Kiezen voor Kwaliteit" tot
d.d. 14-06-2019
uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid en
de daartoe op te stellen begrotingen in de periode
2019-2023;
daar waar mogelijk met alle politieke partijen
gezamenlijke ambities te realiseren;
Themabijeenkomst H.J.
Gedeputeerde informeert PS na de zomer over de
PS wordt hierover medio september geïnformeerd middels een
Natuur en Milieu
Grashoff
capaciteitsontwikkeling van de omgevingsdiensten irt memo gedeputeerde.
de opdracht
d.d. 14-06-2019
Themabijeenkomst H.J.
Gedeputeerde informeert PS over waar op afstand
PS zal hierover medio september worden geïnformeerd middels
Natuur en Milieu
Grashoff wordt gemonitord, gehandhaafd en waar men bezig een memo gedeputeerde.
om dat te organiseren.
d.d. 14-06-2019
Provinciale Staten H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
Naar verwachting is eind 2019 de ethische commissie bekend en

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
d.d. 28-06-2019

4547914

Provinciale Staten
d.d. 28-06-2019

4552592

Rondvraagmoment
op Statendag d.d.
28-06-2019

4552594

Rondvraagmoment
statendag d.d.
28-06-2019
Rondvraagmoment
op Statendag d.d.
28-06-2019

4552595

Merrienb
oer

Inhoud motie Z toezegging

informeren over de invulling van de ethische
commissie van BSD en stelt voor om het datamanifest
met PS te bespreken
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
Merrienb informeren over de bezoldiging van de directie van
oer
BSD
R.
De gedeputeerde zegt toe dat zodra hij meer
Bergsma
informatie heeft over pilot met dronepiloten in
Zeeland en West-Brabant deze met Provinciale
Staten wordt gedeeld en in relatie hiermee zegt de
gedeputeerde zegt toe dat hij PS op een later
moment zal uitnodigen voor een werkbezoek om in
de praktijk te zien hoe dit werkt.
R.
De gedeputeerde zegt toe om het proces om te
Bergsma
komen tot een vernieuwende aanpak rondom
drugsdumpingen met PS zal worden gedeeld.
H.J.
De gedeputeerde Grashoff zegt toe PS in 2020 te
Grashoff
informeren over de drinkwatervoorziening op lange
termijn.

Stand van Zaken
worden PS hierover geïnformeerd. Ook wat betreft het
datamanifest wordt dit najaar meer bekend.
PS worden binnenkort geïnformeerd.

Informatie zal in 2020 volgen.

Afgedaan

