Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
20 augustus 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. Nota van Zienswijzen Natte Natuurparel De Utrecht en Reusel De Mierden

Gedeputeerde Staten hebben de Nota van Zienswijzen vastgesteld naar aanleiding van de inspraak
op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het project Natte Natuurparel De Utrecht en
Reusel-De Mierden. Ook hebben zij de definitieve NRD vastgesteld. De NRD vormt de basis voor het
onderzoek naar de milieueffecten. In de Nota van Zienswijzen geeft het college aan hoe zij bij het
vervolg van het project rekening houdt met de inspraakresultaten en het advies van de Commissie voor
de milieueffectrapportage en Brabant Advies.
2. Toetsing regionaal watersysteem

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben onderzocht in hoeverre de
regionale Brabantse wateren aan de normen voor wateroverlast voldoen. Daarbij is rekening
gehouden met nieuwe inzichten in klimaat en neerslag. Gedeputeerde Staten stemmen in met de
uitgebrachte verslagen. Uit de verslagen komt het beeld naar voren dat met de gerealiseerde en
geplande maatregelen in belangrijke mate aan de normen uit de Verordening water wordt voldaan.
Waar dat niet het geval is, gaan de waterschappen mogelijke aanvullende maatregelen onderzoeken.
3. Gasboring Waalwijk-Zuid

Gedeputeerde Staten dienen een zienswijze in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op
de ontwerpvergunning voor een diepboring naar gas (Waalwijk-Zuid) en een bezwaar tegen het
instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan Sprang. De provincie streeft naar een energievoorziening
die vrij is van CO2-emissie. Daarvoor richt zij zich op de productie van duurzame energie. Het is in de
ogen van Gedeputeerde Staten dan ook een verkeerd signaal om nu in te stemmen met een
winningsplan en boring die beogen om meer gas te gaan winnen op de bestaande locaties.
Daarnaast mag volgens de Structuurvisie Ondergrond van het Rijk (STRONG) gaswinning niet
plaatsvinden in een grondwaterbeschermingsgebied zoals bij Sprang.

4. Start proces planMER mestbewerkingslocaties

De gemeenten in Noordoost- en Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant starten een proces
om te komen tot afspraken over geschikte locaties voor schone en veilige mestbewerking in Brabant.
Eerste stap is het opstellen van een planMER. Tijdens het voorbereiden en opstellen van het planMER is
er een intensieve communicatie met de gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen (Brabantse
Milieufederatie, POV, Brabants Burgerplatform, ZLTO, Cumela, Nederlands Centrum
Mestverwaarding). Zo is er ruimte om met een ieders inbreng te komen tot een breed gedragen
aanpak. Beoogde uitkomst van dit proces zijn regionale afspraken, die naar verwacht medio 2021
kunnen worden gemaakt. In een brief informeren de initiatiefnemers de Brabantse gemeente- en
waterschapsbesturen. Zij nodigen de gemeenten in Midden- en West-Brabant en de waterschappen uit
zich als mede-initiatiefnemer aan te sluiten bij het proces.
5. Jaarstukken Nazorgfonds gesloten stortplaatsen 2018

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de Jaarstukken 2018 van het Nazorgfonds
gesloten stortplaatsen. Het nazorgfonds voorziet in de financiering van de eeuwigdurende nazorg van
stortplaatsen in Brabant.

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.

Koningshoeve-seminar circulair bouwen
23 augustus | 13.00 uur | Tilburg (Lochal) | Anne-Marie Spierings

Voorafgaand aan de jaarlijkse Koningshoeve ontmoeting houden bouwonderneming Volker Wessels
en de gemeente Tilburg een seminar over circulair bouwen. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings is
een van de sprekers bij het panelgesprek van dit seminar.
Jaarlijkse Koningshoeven ontmoeting

23 augustus | 16:00 uur | Berkel-Enschot | leden van Gedeputeerde Staten
Leden van Gedeputeerde Staten bezoeken de jaarlijkse Koningshoeven ontmoeting op het terrein van
de Abdij van OLV Koningshoeven. De rede wordt dit jaar uitgesproken door staatssecretaris Stientje
van Veldhoven met als thema ‘circulaire economie’. De Koningshoeven ontmoeting is de plaats waar
politiek, ondernemend, cultureel en sportief Brabant elkaar ontmoeten en markeert de start van het
nieuwe bestuurlijke jaar. Eindhovenseweg 3, Berkel-Enschot.
Cultuurprijs Prins Bernhard Cultuurfonds
24 augustus | 16.00 uur | Eindhoven | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, reikt de jaarlijkse cultuurprijs van het Prins Bernhard
Cultuurfonds, Noord-Brabant, uit aan René Daniëls. Volgens de jury valt zijn invloed op de
hedendaagse schilderkunst niet te overschatten. Daniëls ontvangt de prijs in het Van Abbemuseum in
Eindhoven.

Brabantse Dag in Heeze
25 augustus | 12:00 uur | Heeze | Leden van Gedeputeerde Staten

Verschillende leden van Gedeputeerde Staten wonen de Brabantse Dag in Heeze bij. Het thema van
deze culturele optocht, met recht een theaterparade, die voor de 62 maal gehouden wordt, is ‘Wat
beweegt Brabanders?’.
Werkbezoek gemeente Drimmelen
28 augustus | 09.00 uur | Drimmelen | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Drimmelen. Hij overlegt met het college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de
gemeenteraad en brengt bezoeken aan organisaties en bedrijven. Het werkbezoek wordt afgesloten
met een kort persgesprek in het gemeentehuis, Park 1, Made.
Opening Ingram Micro/de Bijenkorf
29 augustus | 15:00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent het nieuwe distributiecentrum van Ingram
Micro/de Bijenkorf op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg.
Viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen
31 augustus | 12:00 uur | Terneuzen | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent de Viering van 75 jaar vrijheid in Terneuzen.
De commissaris van de Koning vertegenwoordigt daarbij de provincie Noord-Brabant.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: Zomerblogs 3: Energie voor de transitie
Anne-Marie Spierings: Zomerblogs 2.2: Dialoog over landbouw (deel 2)

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

Problemen luchtkwaliteit Droomgaard verholpen, binnenbad weer open
Provincie sluit binnenbad recreatiepark Droomgaard
Onderzoeksjournalistiek krijgt boost in Boxtel en Best
23 sollicitanten voor ambt burgemeester van Geldrop-Mierlo
Aan de slag met bronmaatregelen tegen stikstof, Brabant niet op slot

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.

