Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
22 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. Windpark Karolinapolder

Gedeputeerde Staten hebben afspraken met ontwikkelaar innogy vastgelegd voor de realisatie
een instandhouding van Windpark Karolinapolder. Dit is gedaan via een anterieure
overeenkomst en een overeenkomst sociale randvoorwaarden. De gemeente Steenbergen heeft
geadviseerd de omgevingsvergunning te weigeren. Gedeputeerde Staten sturen aan Provinciale
Staten het advies van de gemeente met hun reactie op hoofdlijnen.
2. Omgevingsdiensten

Gedeputeerde Staten kennen geld toe aan de Brabantse omgevingsdiensten zodat zij de taken
kunnen uitvoeren rond de intensivering van de transitie veehouderij. De diensten maken kosten
om tijdig voldoende gekwalificeerd personeel te hebben voor de uitvoering van extra VTH-taken.
3. Convenant groene handhaving

Gedeputeerde Staten hebben besloten het “Convenant groene handhaving Noord-Brabant” te
verlengen voor de periode van een jaar. Dit convenant tussen gemeenten, terreinbeheerders,
waterschappen, provincie en omgevingsdiensten maakt het juridisch mogelijk voor groene Boa’s
om buiten hun eigen werkgebied te opereren op gezamenlijk benoemde handhavingsthema’s.
Het oorspronkelijke convenant verloopt formeel op 31 oktober 2019. Na evaluatie van dit
convenant blijkt dat partijen wijzigingen willen aanbrengen in de opzet. De bestaande
samenwerking wordt voor de periode van een jaar voortgezet, in afwachting van een voorstel
voor een gewijzigd convenant.
4. Grafheuvelcomplex

Archeologisch erfgoed moet waar mogelijk zichtbaar en herkenbaar aanwezig blijven. Daarom
verlenen Gedeputeerde Staten een subsidie van € 42.725 aan de Stichting Monumentenwacht
Noord-Brabant, voor het project Pilot consolidatieproject grafheuvelcomplex "De Paal" in

Bergeijk. Het project legt het fundament voor een duurzaam beheer, ontsluiting en onderhoud
van dit prehistorische grafheuvelcomplex. De eerste stappen zijn archeologisch vooronderzoek
en het opstellen van een beheer- en inrichtingsplan. Het project wordt uitgevoerd met onder meer
archeologische vrijwilligers en lokale ondernemers.
5. N270 Helmond-Deurne

De N270 tussen Helmond en Deurne is een van de onveiligste wegen in de provincie, te druk en
aan het eind van zijn levensduur. De provincie wil een duurzame en verkeersveilige oplossing en
de weg onder meer verbreden naar 2x2 rijstroken, parallelwegen aanleggen en slimme
verkeerslichten plaatsen. De gemeenten Helmond en Deurne worden nu door middel van een
brief uitgenodigd om mee te werken aan het uitwerken van de reconstructieplannen voor de
N270.
6. Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023

De provincie heeft het Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023 vastgesteld. Hierin staat hoe
de provincie bijdraagt aan de energietransitie. De inzet is complementair aan die van het rijk en
gemeenten, en richt zich op systeemveranderingen, innovaties en concrete projecten. Een
voorbeeld hiervan is de samenwerking met netbeheerders en gemeenten voor een slimme
programmering van duurzame energie, zodat de netwerkkosten beheersbaar blijven. Ook
investeert de provincie in praktijkgericht onderzoek naar nieuwe vormen van energieopslag in
bijvoorbeeld zouten en ijzerpoeder. De provincie legt bij de uitvoering onder andere prioriteit bij
de Alliantie Energieopslag (voorheen Fuelliance) en bij het creëren van toegevoegde waarde
voor andere provinciale opgaven en ambities, en draagvlak & participatie in de samenleving.
7. Informatie voor besluitvorming windpark Karolinadijk

De provincie heeft alle informatie gepubliceerd die nodig is voor besluitvorming over Windpark
Karolinadijk in Steenbergen. Provinciale Staten besluiten binnenkort over een verklaring van geen
bedenkingen voor dit windpark. Tevens zal de provincie een anterieure overeenkomst afsluiten
over de sociale randvoorwaarden met de ontwikkelaar innogy.

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.

Creativity World Forum
23 oktober | 14.30 uur | Parktheater Eindhoven| Marianne van der Sloot

Gedeputeerde Marianne van der Sloot sluit het driedaagse internationale Creativity World Forum
officieel af.

Statendag
25 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.
Bestuurlijke informatiebijeenkomst Meanderende Maas
30 oktober | 18.00 uur | Gemeentehuis Oss | Gedeputeerde Rik Grashoff

Betrokken provincies, waterschappen en gemeenten houden een informatiebijeenkomst over het
project Meanderende Maas. Het betreft een plan dat de Maasdijk aan Brabantse zijde tussen
Ravenstein en Lith verbetert, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geeft en
gekoppeld aan deze waterveiligheidsopgave het gebied mooier en economisch sterker maakt.
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
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Commissarispenning voor Gijs van Nistelroooij
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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.

