Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
8 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. Fondsvoorwaarden Cleantechfonds Brabant verbreed

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij heeft verzocht de fondsvoorwaarden van het
Cleantechfonds te verbreden. Naast innovatieprojecten in zonne-energie, elektrisch rijden en
slimme netten wil het Cleantechfonds zich ook richten op energiebesparing, opwekking van
duurzame warmte, energieopslag en de circulaire samenleving. Gedeputeerde Staten zijn
akkoord met deze verbreding en verlengen de looptijd van het fonds tot 2037.
2. Implementatieplan Omgevingswet

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het implementatieplan voor de invoering
van de Omgevingswet. Daarin staat welke stappen zij ondernemen om het stelsel én het
gedachtengoed van de Omgevingswet goed te laten landen in Brabant. Vanaf 1 januari 2021 is
de Omgevingswet van kracht. De provincie Noord-Brabant bereidt zich hier, samen met
Brabantse gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen op voor. Zo hebben Provinciale
Staten eind 2018 al de Brabantse Omgevingsvisie vastgesteld, en behandelen zij binnenkort de
interim Omgevingsverordening.
3. Analyse versnelling transitie veehouderij

Gedeputeerde Staten hebben de analyse vastgesteld waarin staat wat de effecten zijn van het
aangekondigde maatwerk op het maatregelenpakket Versnelling Transitie Veehouderij.
4. 2e meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2019

Gedeputeerde Staten hebben het 2e meerjarenperspectief 2019 van het Ontwikkelbedrijf
vastgesteld en zullen deze aan Provinciale Staten aanbieden. Hieruit blijkt dat het
Ontwikkelbedrijf voldoende financiële buffers heeft om risico’s binnen de projecten waaraan zij
deelneemt op te vangen. De portefeuille van het Ontwikkelbedrijf beweegt zich meer naar
integrale maatschappelijke vraagstukken waarin verschillende thema’s als klimaat, wonen,

werken en mobiliteit samenkomen. Naast financiële ondersteuning, levert het Ontwikkelbedrijf
daarbij steeds vaker kennis in het project.
5. Brief staatssecretaris IenW over Afval Energiebedrijf Amsterdam

Gedeputeerde Staten reageren positief op het verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur
en Waterstaat om mee te denken over de toekomst van het afvalbeheer in Nederland. De
provincie is binnen randvoorwaarden als de geldende wet- en regelgeving bereid mee te werken
aan een oplossing voor de problemen met het Afval Energiebedrijf Amsterdam. Dat zou kunnen
door vergunningen te geven voor het tijdelijk opslaan van afvalstoffen of het opheffen van het
startverbod om afval te kunnen verwerken dat op dit moment niet bij de AEB verwerkt kan
worden. Gedeputeerde Staten zien daarbij kansen op het gebied van verduurzaming van de
afvalketen. De provincie wil dit graag koppelen aan het te ontwikkelen provinciale beleid voor
een circulaire economie.

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.

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.
Statendag
11 oktober | 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.
Kick-off Data Value Center Smart Industry
17 oktober I 14.00 uur I Brainport Industries Campus I Martijn van Gruijthuijsen

Het Data Value Center ondersteunt ondernemers in de hightech-maakindustrie bij het werken en
ontwikkelen met digitale data. Economiegedeputeerde Van Gruijthuijsen opent het centrum en

gaat hierover in gesprek met een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat.
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Provincie Noord-Brabant pakt stilgevallen vergunningverlening snel op
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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.

