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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. Moment van evaluatie Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en
daarmee samenhangende regelingen

Het college wil in 2023 op basis van praktijkervaringen en jurisprudentie komen met een voorstel
om de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv) te evalueren. De verwachting is dat
een volledige evaluatie in 2020 ten opzichte van een eerdere evaluatie uit 2016 weinig nieuwe
gezichtspunten zal opleveren. Dit op basis van een ambtelijk onderzoek op grond van
praktijkervaringen en jurisprudentie. Gedeputeerde Staten willen in 2020 Provinciale Staten
informeren over de werking van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen
subsidies en de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies. Dat was oorspronkelijk dit
jaar voorzien. In aanvulling op de Algemene subsidieverordening, is de Algemene
bijdrageverordening vastgesteld. Met een bijdrage kan snel en flexibel geld worden verstrekt aan
mede-overheden waarmee intensief wordt samengewerkt, zoals bijvoorbeeld gemeenten en
waterschappen. Het voordeel van een bijdrage ten opzichte van een subsidie is dat er onder
meer sprake is van een gelijkwaardiger relatie tussen de verschillende overheden
2. Samenwerkingsovereenkomsten manifestpartners versnelling realisatie
Natuurnetwerk Brabant

De realisatie van het Natuurnetwerk Brabant wordt versneld door de
samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie en Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Brabants Landschap en de drie waterschappen in Brabant. De provincie ondersteunt hen bij de
voorbereiding van de uitvoering om dit mogelijk te maken. Het gaat dan over het aankopen van

grond en het inrichten van natuur. Met de ondersteuning is voor de periode 2020 tot en met
2022 een bedrag gemoeid van € 1 miljoen per jaar.
3. Provinciaal inpassingsplan "Herinrichting Oude Strijper Aa"

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om in het gebied Oude Strijper Aa herstelen natuurmaatregelen te nemen. Om dat te kunnen doen moeten Provinciale Staten het
gelijknamige provinciaal inpassingsplan vaststellen. Met dit plan krijgt 22 hectare grond de juiste
natuurbestemming. 10 hectare is nodig voor herstel- en natuurmaatregelen, 12 hectare wordt
ingericht voor de realisering van het Natuurnetwerk Brabant. Oude Strijper Aa maakt deel uit van
het Natura2000gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. De bescherming van dit
belangrijk natuurgebied vloeit direct voort uit de in 1992 vastgelegde Europese Habitatrichtlijn.
4. Verduurzaming- en innovatiesubsidie voor jonge landbouwers

De provincie stelt € 560.000,- subsidie beschikbaar voor de verduurzaming en innovatie van de
landbouwbedrijven van jonge landbouwers. Deze regeling, onderdeel van het Europese
Plattelands Ontwikkelprogramma 2014-2020, wordt voor de vijfde keer door alle provincies
gelijktijdig opengesteld, met specifieke accenten per provincie. Jonge boeren (tot 41 jaar) kunnen
deze subsidie gebruiken voor een deel van de kosten van bepaalde investeringen, zoals
emissiearme stallen, precisielandbouw of zonnepanelen. Deze subsidieregeling kan ook gebruikt
worden ten behoeve van stalaanpassingen waarmee de stikstofuitstoot omlaag wordt gebracht.
Naast deze subsidie zijn er diverse andere provinciale regelingen gericht op stalaanpassingen
zoals de ‘First Movers’-regeling en de speciale openstelling daarbinnen voor jonge veehouders.
5. Stand van zaken legionella

Bij twaalf afvalwaterzuiveringsinstallaties waarvoor de provincie bevoegd gezag is, blijkt dat
legionellagroei en –verspreiding aannemelijk tot zeer aannemelijk is. Dat wijst een onderzoek uit
van het RIVM en Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten daarover. Op dit moment
vindt nader onderzoek plaats om een aantal onzekerheden in beeld te krijgen. Onderdeel van dit
vervolgonderzoek is het bemonsteren van de installaties om te bepalen of de legionella-bacterie
daadwerkelijk aanwezig is en in welke concentratie. Met bedrijven waar al legionella is
vastgesteld, is onmiddellijk contact opgenomen om direct maatregelen te treffen om besmetting
van omwonenden te voorkomen. Ook de GGD wordt hierbij betrokken. De rapportage hierover
komt eind 2019 beschikbaar.

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.

Werkbezoek gemeente Heusden
20 november | 09.00 uur | Heusden | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Heusden. Hij spreekt met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders. Ook wordt een bezoek gebracht aan bedrijven en instellingen. Het

werkbezoek wordt afgesloten met een kort persgesprek in de Vlaamsche Hofstede,
Groenewoud 34 Drunen.
Statendag
22 november | 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.
Uitreiking Brabant Bokalen PBC
25 november | 15:30 | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

In het provinciehuis reikt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de Brabant Bokalen
van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit aan Brabanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt
op het gebied van cultuur en natuur in onze provincie. Dit jaar zijn dat Charlotte Landsheer,
Willfred van der Kloet en Aat Rietveld.
Nieuwe burgemeester gemeente Boxtel
26 november | 20:00 | Boxtel | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering installeert de commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, de nieuwe burgemeester van de gemeente, Ronald van Meygaarden.
Heropening Nationaal Kamp Vught
27 november | 13:00 uur| Vught | Wim van de Donk

Z.M. de Koning heropent het vernieuwde Nationaal Kamp Vught. De commissaris van de
Koning, Wim van de Donk, vergezelt hem daarbij.
Lancering website
27 november | 16:30 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

In het provinciehuis wordt een website gelanceerd die in het teken staat van de dagboeken van
voormalig commissaris van de Koningin en minister-president Jan de Quay, een initiatief van het
Brabants Historisch Informatie Centrum. De commissaris, Wim van de Donk, spreekt bij het op lijn
zetten van deze site.
Nieuwe burgemeester gemeente Geldrop
29 november | 20:00 uur | Geldrop | Wim van de Donk

In het gemeentehuis van Geldrop Mierlo installeert de commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, tijdens een bijzondere raadsvergadering de nieuwe burgemeester van de gemeente, Jos
van Bree. Dwarsstraat 70.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: Een nieuwe look

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Waarnemend burgemeester voor Sint Anthonis
Taken afgetreden CDA-gedeputeerden worden tijdelijk waargenomen binnen Gedeputeerde
Staten
Slimme bandenspanningsmeter N279 moet pechgevallen vrachtwagens voorkomen
Provincie Noord-Brabant positief over eerste stap door Rijk met maatregelen stikstofaanpak

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.

