Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
12 november 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. Sociale innovatie in Brabantse agrofood

FoodUp! Brabant neemt samen met belanghebbenden barrières weg in de landbouw- en
voedseltransitie. Belanghebbenden zien Food Up! als gewaardeerde partij voor duurzame
verandering in de Brabantse agrofood. Projecten die Food Up! heeft helpen realiseren zijn
bijvoorbeeld het korteketenplatform RIJP!, pop-up store Slagerij de Hamvraag en de
conceptontwikkeling van Frietje Precies, het eerste bodem- en boervriendelijke frietje. Dit melden
Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten in een overzicht van de afgelopen vier jaar Food Up!
2. Projectsubsidie Onweerstaanbaar Someren

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 300.000 subsidie bij te dragen aan het project
Onweerstaanbaar Someren. Na de enorme wateroverlast van 2016 en de droogte van 2018 is er in
de gemeente Someren behoefte aan het klimaatbestendig maken van het gebied. De gemeente en de
waterschappen De Dommel en Aa en Maas leiden dit proces. De stappen die hierin worden gezet
zien Gedeputeerde Staten als een leerzaam voorbeeld van het klimaatbestendig maken van Brabants
grondgebied.
3. Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

De Brabantse omgevingsdiensten hebben het voornemen om lid te worden van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Voordeel hiervan is dat
het SGO de onderhandelingen voert voor de CAO. Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale
Staten om geen wensen en bedenkingen te hebben over dit lidmaatschap.
4. Afronding inrichtingsplan Weerijs-Zuid

De uitvoering van inrichtingsplan Weerijs-Zuid kan succesvol worden afgerond. Bijna 100% van de
publieke doelen in het gebied is gerealiseerd: 78 ha waterberging, 26 ha natuurcompensatie, 27 ha
ecologische verbindingszones, aanleg houtwallen, bomen en lanen, 28 km recreatieve routes incl. 25
bijbehorende voorzieningen, veiligstellen waardevolle zandpaden en tegelijkertijd 525 ha
landbouwgrond geherstructureerd waarbij dit voor individuele agrariërs een verbetering van de

bedrijfsvoering betekent. Gedeputeerde Staten hebben op 12 november 2019 de eindafrekening met
de eigenaren vastgesteld. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tot
26 december 2019 ter inzage.
5. Subsidie voor projecten Innovatiehuis de Peel

Zes projecten van Innovatiehuis de Peel krijgen in totaal € 53.000 subsidie van de provincie. In deze
projecten werken ondernemers, overheden en (kennis)instellingen in de regio samen aan vernieuwing
in verschillende sectoren waaronder de maakindustrie, zorg en vrijetijdseconomie. Innovatiehuis de
Peel is een netwerkorganisatie opgericht door zes peelgemeenten, waterschap Aa en Maas en VNONCW Brabant Zeeland.
6. Aanpassingen EVZ beleid

Er is een impuls nodig om tot de aanleg van in totaal 200 hectaren Ecologische Verbindingszones
(EVZ) per jaar te komen. Deze grootte is vastgelegd in het bestuursakkoord. Gedeputeerde Staten
stellen daarom aan Provinciale Staten voor om de subsidie voor de gemeentelijke delen te verhogen
van 50 naar 75 procent. Uit een pilot afgelopen jaren is gebleken dat bij een hogere subsidie meer
aanvragen binnenkwamen en er dus in hoger tempo EVZ’s kunnen worden aangelegd.
7. Klimaatparagraaf

De provincie Noord-Brabant zal bij toekomstig beleid inzichtelijk maken wat de impact is van dat
beleid op het klimaat. De provincie vindt het belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen te helpen
verminderen. Bij ieder beleidsvoorstel en –besluit maakt de provincie duidelijk hoe zij eventuele
nadelige effecten voor het klimaat minimaal en eventuele positieve effecten maximaal maakt.

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.
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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.
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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.

