Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
1 oktober 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. Statenmededeling Programmering Mobiliteit 2020-2025

Met de ‘Programmering Mobiliteit 2020-2025’ geven Gedeputeerde Staten het jaarlijkse
overzicht van de geplande mobiliteitsprojecten en de investeringen en reserveringen die daarmee
gemoeid zijn. Met een programma over meerdere jaren ontwikkelt de provincie een robuust,
veilig en duurzaam mobiliteitssysteem. In de programmering is een overzicht opgenomen met de
investeringen. Daarin onder meer het beheer en onderhoud van de provinciale wegen, de
ontwikkeling en exploitatie van het openbaar vervoer, voorbereiding en uitvoering van grote en
regionale projecten, de realisatie van snelfietsroutes en ontwikkelingen op het gebied van smart
mobility. Met dit overzicht kunnen Provinciale Staten een integrale afweging maken.
2. Aangaan ‘Realisatieovereenkomst Westelijke Langstraat’ met Waterschap
Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta krijgt van Gedeputeerde Staten het mandaat om de eerste fase te
coördineren van de uitvoering van de zogenoemde PAS/N2000-herstelmaatregelen in het
gebied van Westelijke Langstraat. Het gaat om maatregelen waarmee de unieke en
onvervangbare Brabantse natuur wordt behouden en versterkt. De provincie zoekt daarvoor
actief samenwerking met andere partners, zoals in dit geval met waterschap Brabantse Delta.
3. Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park

Gedeputeerde Staten tekenen op 10 oktober een samenwerkingsovereenkomst met meer dan 30
partijen rond het Van Gogh Nationaal Park. Doel is om met een plan te komen voor Minister
Carola Schouten van LNV zodat de status van het Nationaal Park officieel kan worden. De
provincie werkt voor dat plan samen met veel gemeenten waaronder ook de vijf grote steden, de
waterschappen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De ontwikkeling van Van
Gogh Nationaal Park geeft Brabant kansen op het gebied van economie (vestigingsklimaat en

duurzaam toerisme), natuur en landschap, schone en gezonde leefomgeving, erfgoed en cultuur
en perspectief voor boeren en voedsel.
4. Groen Ontwikkelfonds Brabant BV

De controle van de jaarrekening van het Groen Ontwikkelfonds, waarvan de provincie enig
aandeelhouder is, wordt uitgevoerd door ABAB. Daarmee hebben Gedeputeerde Staten
ingestemd.
5. Meerwaardetraject Markdal

Het college van Gedeputeerde Staten wil het Markdal (het gebied ten zuiden van Breda tot aan
de Belgische grens) in staat stellen de ecologische basis op orde te stellen. Daarvoor hebben
Gedeputeerde Staten nadere regels opgesteld. Hiermee kunnen de gemeenten Breda en AlphenChaam in bestemmingsplannen op onderdelen afwijken van de Verordening Ruimte. Dit maakt
nieuwe ontwikkelingen mogelijk, die een verbetering zijn voor natuur, water en landschap. Op dit
moment is er in het gebied sprake van een stagnatie in ruimtelijk, landschappelijk, sociaal en
economisch opzicht.
6. Kwelherstel Ulvenhoutse Bos

Het Ulvenhoutse Bos is een Europees beschermd gebied en een van de oudste bossen in
Nederland. Het is van oorsprong een vochtig bos met rijke flora dat nu kampt met een
verdroging en verzuring. De Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, de
gemeente Breda en Staatsbosbeheer nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de toestroom
van grondwater weer toeneemt. Gedeputeerde Staten hebben nu de Nota van Zienswijzen
vastgesteld en daarin geven zij aan hoe zij bij het vervolg van het project rekening houden met
de inspraakresultaten en de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage en
Brabant Advies.
7. Gedeputeerde Van Gruijthuijsen bezoekt Zuid-Duitsland

Economiegedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen reist van 14 tot en met 16 oktober voor een
kennismakingsbezoek naar Zuid-Duitsland. Hij gaat langs bij de diplomatieke posten in
Nürnberg, Stuttgart en München en maakt kennis met bestuurders van de Duitse deelstaten.
Brabant heeft een sterke economische en sociale relatie met Zuid-Duitsland, die dit college graag
behoud en verder versterkt.
8. Klimaatakkoord

Gedeputeerde Staten leggen aan Provinciale Staten voor dat Noord-Brabant zich committeert
aan de uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord. De provincie zet zich samen met de
klimaatakkoordpartners in om het centrale doel van het akkoord te bereiken: 49% reductie van
broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. De provincie heeft al eerder gelijke doelen
opgenomen in de Brabantse Omgevingsvisie (50% broeikasgasreductie voor 2030) en de
Brabantse Energieagenda (een CO2-reductie van 50% in 2030 en 90% in 2050).
9. Verkenning Brabantse talentenagenda 2025; “Connected and staying connected”

Een brede verkenning naar het behoud van hoogopgeleid talent voor Brabant laat zien dat
Brabant te maken heeft met een ‘braindrain’: er vertrokken in de afgelopen 10 jaar meer
hoogopgeleiden jongeren uit Brabant dan er kwamen wonen. Ook ontwikkelingen als
vergrijzing, ontgroening en oplopende personeelstekorten binnen verschillende sectoren zorgen

voor een stagnatie van het groeipotentieel van de Brabantse economie. De verkenning bevat ook
een aantal aanbevelingen zoals het belang van het zorgen voor connecties tussen talent,
werkveld en onderwijsinstellingen en het vergroten van de zichtbaarheid van het MKB voor
hoogopgeleiden. Deze en andere aanbevelingen worden opgenomen in het Actieplan
Arbeidsmarkt dat dit najaar wordt opgesteld. Gedeputeerde Staten sturen een statenmededeling
met de bevindingen van de verkenning naar Provinciale Staten.

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.

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.
Gedeputeerden Erik van Merrienboer en Martijn van Gruijthuijsen zijn aanwezig bij de opening.
Werkbezoek Monumentenwacht
3 oktober | 09.00 uur | Helvoirt | Marianne van der Sloot

De Monumentenwacht Brabant verricht een inspectie van de monumentale Nicolaaskerk in
Helvoirt. Gedeputeerde Marianne van der Sloot neemt actief deel van de inspectie.
Jaarcongres KBO
3 oktober | 13.30 uur | Oirschot | Marianne van der Sloot

Tijdens het jaarcongres van KBO Brabant spreekt gedeputeerde Marianne van der Sloot. Het
congres wordt gehouden in De Enck in Oirschot.
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. Bij dit
werkbezoek zijn de gedeputeerde Erik van Merrienboer en Marianne van der Sloot aanwezig.
Afsluiting programma Demi More
9 oktober | 11:00 uur | Provinciehuis | Marianne van der Sloot

Het interreg project Demi More is de afgelopen jaren op zoek gegaan naar innovatieve
ontwikkelingen om monumenten te verduurzamen. De resultaten worden gedeeld tijdens een
congres in het Provinciehuis. Gedeputeerde Marianne van der Sloot opent het congres, en maakt
deel uit van een panel aan het einde van het programma.

Jaarmagazine ZET
9 oktober | 17.15 uur | Hilvarenbeek | Marianne van der Sloot

ZET is een uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant als het gaat om sociaalmaatschappelijke onderwerpen. Elk jaar brengen zij een jaarmagazine uit. Gedeputeerde
Marianne van der Sloot neemt het eerste exemplaar in ontvangst tijdens een bijeenkomst in de
Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek.
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Film 'Liefdesdrama te Strijp' wint prijs creatief talent
Provinciale Staten belegt extra Statenvergadering over advies stikstofproblematiek
Tweede ambtstermijn voor burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht
Subsidie provincie voor vijf basisvaardigheden
Pionieren met geiten
Provinciale steun voor Kruisherenklooster Sint Agatha
Provincie geeft 80-duizend euro subsidie voor Unesco-gebied Maasheggen

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.

