Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
24 september 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. Energiebesparing bij kantoorpanden

De provincie draagt met een subsidie bij aan de kosten van het gemeentelijk toezicht op
energiebesparende maatregelen bij kantoorpanden. Hiermee spelen de overheden in Brabant in
op de recente introductie van een informatie- en registratieplicht voor energierelevante bedrijven.
In 2023 moeten kantoorpanen met een verbruik boven de 25.000 kubieke meter gas of 50.000
kWh elektriciteit minimaal een C-energielabel hebben. Met een budget van € 200.000,- draagt
de provincie bij voor de helft van de controlekosten.
2. Intentieovereenkomst t.b.v. herinrichting Natura 2000-gebied de Kleine Beerze in
het kader van gebiedsontwikkeling Levende Beerze

De herinrichting van de Kleine Beerze komt een stap dichterbij na instemming van Gedeputeerde
Staten met de intentieovereenkomst tussen betrokken partijen. Hierin worden afspraken
vastgelegd voor het Natura 2000 herinrichtingsproject de Kleine Beerze/Project Dorp aan de
Beek. Een belangrijk onderdeel daarvan is het beschikbaar stellen van gronden voor het
verleggen en inrichten van de beek.
3. Brabantse reactie ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Gedeputeerde Staten brengen samen met de vier Brabantse regio’s een zienswijze uit op het
ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Brabantse regio’s vragen aan de minister
aandacht voor onder andere de ontwikkeling en verduurzaming van het Brabantse stedelijke
netwerk met een centrale rol voor de Brabantse centrumsteden en de bereikbaarheid van deze
steden. Ook wil Brabant in de NOVI graag aandacht voor de aanpak van het droogteprobleem
op de hoge zandgronden en de transitie van het intensief gebruikte landelijk gebied. Tenslotte
benoemen de Brabantse regio’s het belang van een effectieve en efficiënte samenwerking tussen
departementen onderling en tussen schaalniveaus.

4. Overeenkomst 'Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort 2020-2023'

Met de ondertekening van de overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020 –
2023’ besluiten 34 publieke en private partijen op 10 oktober 2019 tot een voortzetting van de
in 2012 gestarte samenwerking in dit gebied in West-Brabant. De provincie Noord-Brabant is één
van de ondertekenaars. Waterpoort draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige regio
met aandacht voor water, deltanatuur/landschap en erfgoed, landbouw, energie en
leefbaarheid.
5. Voortgangsrapportage 2018Logistics Community Brabant

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de Logistics
Community Brabant met het jaarverslag van 2018. De provincie is een van de initiatiefnemers
van dit samenwerkingsverband voor innovatie door middelgrote en kleine logistieke bedrijven.
6. Bestuurlijk bezoek gedeputeerde Spierings aan Dresden

De provincie onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking met de Duitse deelstaat Saksen
op het gebied van elektrische mobiliteit en energieopslag. Hiertoe legt gedeputeerde Anne-Marie
Spierings op 1 en 2 oktober een werkbezoek af aan Saksen samen met een vertegenwoordiging
van het Holst Centre. Hierbij staan diverse ontmoetingen gepland met het Saksische ministerie van
Economische Zaken en het Fraunhofer Intituut.
7. 25-jarige zusterrelatie in Jiangsu: handelsmissie en viering

Vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven, kunst- en kennisinstellingen brengen eind oktober
een bezoek aan de Chinese provincie Jiangsu. De commissaris van de Koning, gedeputeerde
Van Gruijthuijsen en gedeputeerde Spierings nemen namens de provincie hieraan deel. Zij
versterken de samenwerking met Chinese overheden en bedrijven actief in hightech en agrofood.
Brabant en Jiangsu vieren dit jaar het 25-jarig bestaan van hun vriendschapsrelatie.
8. Instemming exploitatieplannen OV-concessies Oost-, West- en Zuidoost Brabant
2020

Met ingang van 15 december 2019 vindt een aantal wijzigingen plaats in de dienstregeling van
de drie openbaar vervoerconcessies (bus) in Brabant. De vervoerders Arriva en Hermes hebben
de exploitatieplannen voor de concessies Oost- en West- respectievelijk Zuidoost-Brabant
voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Deze exploitatieplannen zijn tot stand gekomen na
advisering door het Reizigersoverleg Brabant en de betrokken gemeenten. Op een aantal
plaatsen verbetert de dienstregeling omdat de vervoervraag daar hoog is waarvoor extra bussen
worden ingezet. Op een aantal lijnen blijkt dat de vraag naar vervoer lager is, waardoor een
frequentieverlaging verantwoord is. Ook wordt er gestart met een aantal pilots met flexibel
openbaar vervoer. In november worden busreizigers uitvoerig door Arriva en Hermes
geïnformeerd over de precieze dienstregeling.
9. Motie M1 stemverhoudingen in Algemene Besturen omgevingsdiensten

De drie Algemene Besturen van de omgevingsdiensten hebben geoordeeld geen wijzigingen te
willen aanbrengen in de geldende stemverhoudingen in het bestuur. GS stellen vast dat met een
gewogen stemverhouding de belangrijkste besluiten voldoende geborgd zijn.

10. Start inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties in
Brabant

Gedeputeerde Staten starten de procedure voor een planMER mestbewerkingslocaties in
Brabant. Zij doen dit samen met de gemeenten in Noordoost en Zuidoost-Brabant. Met het
planMER willen de initiatiefnemers komen tot een goed locatiebeleid voor een schone en veilige
mestbewerking op de beste plaatsen. Eerste stap is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD), waarin wordt beschreven hoe het planMER tot stand komt. Het concept van
deze notitie ligt tot 9 november 2019 ter inzage. Gedurende die periode kunnen zienswijzen
worden ingebracht. Tegelijkertijd vragen Gedeputeerde Staten advies aan de Commissie m.e.r.
en aan Brabant Advies. Streven is dat Gedeputeerde Staten eind 2019 de Reikwijdte en het
Detailniveau van het planMER vaststellen, waarna het planMER wordt opgesteld.

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.

Veldbezoek Noordrand
26 september | 15:30 uur | Prinsenbeek| Rik Grashoff

Gedeputeerde Rik Grashoff maakt kennis met het team van natuurproject Noordrand en bezoekt
het project bij Etten-Leur. In dit gebied wordt door verschillende partijen samengewerkt om een
deel van het Natuurnetwerk Brabant te realiseren.
Statendag
27 september | 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.
Opening Brainport Industries Campus
3 oktober | 10:00 uur | Eindhoven| Erik van Merrienboer/Martijn van Gruijthuijsen

Brainport Industries Campus (BIC) is een ontwikkel- en productielocatie voor bedrijven en
kennisinstellingen in de hightechsector, gelegen aan de A2/N2 en vlak bij Eindhoven Airport.
Brabantse aanpak leegstand Zuidoost
4 oktober | 09:00 uur | Sterksel/Geldrop| Erik van Merrienboer/Marianne van der Sloot

De provincie stimuleert al vier jaar nadrukkelijk de aanpak van leegstand. Experimenten en
kennistrajecten samen met (lokale) partners en een nieuw instrumentarium werpen hun vruchten
af. In vier werkbezoeken kijken we terug naar wat we de afgelopen vier jaar samen hebben
bereikt en kijken we vooruit naar de vraagstukken en kansen voor de toekomst.

Weblogs van
Anne-Marie Spierings: Goed op weg met G1000

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
150 lege stoelen voor verkeersslachtoffers in Brabant
700 Dode Hoek-stickers op Bravo-bussen
Negatief zwemadvies Asterdplas Breda, Klein Oisterwijk Streekplas weer in orde
Provincie: nu investeren in maatschappelijke trendbreuken
Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties
Creativity World Forum 2019 in Nederland; Brabant gastheer
Belangrijke stap naar eerste zelfrijdende, elektrische deelauto
Pilot BravoFlex in Helmond verlengd

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.

