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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. Begroting Nazorgfonds gesloten stortplaatsen 2020

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de Begroting 2020 van het
Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.
2. Ontwerp-luchthavenregeling Zweefvliegcentrum Brabant te Nistelrode

Gedeputeerde Staten stellen de ontwerp-beschikking vast voor de aanvraag van Aeroclub
Nistelrode om een luchthavenregeling voor het Zweefvliegcentrum Brabant aan de
Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode en geven deze vrij voor terinzagelegging en de
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.
3. Deelname economiegedeputeerde aan handelsmissie Zuid-Duitsland

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij is medeorganisator van een landelijke handelsmissie
aan de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Doel is om, onder andere Brabantse,
bedrijven te verbinden met het Duitse netwerk van autoproducenten en toeleveranciers op het
gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Gedeputeerde Van Gruijthuijsen neemt van 10 tot
en met 12 februari deel aan de missie. Hij spreekt dan ook met de regionale minister van
Verkeer en staatssecretaris van Economische Zaken over samenwerking.
4. Voortgang Regionale Energiestrategieën

Alle vier de Brabantse regio’s liggen op koers voor het vaststellen van een concept- Regionale
Energiestrategieën (RES) op 1 juni 2020. In een RES wordt een regionale doorvertaling
gemaakt van het nationaal klimaatakkoord. Dit melden Gedeputeerde Staten, die samen met

gemeenten, waterschappen en de netbeheerder deel uitmaken van de stuurgroepen van de vier
Brabantse RESregio’s, aan Provinciale Staten.
5. Hardheidsclausule voor melkveehouderij D’Hel in Achtmaal

Melkveehouderij Van Hooijdonk aan de Helstraat 8 in Achtmaal krijgt ruimte van
Gedeputeerde Staten voor verder onderzoek naar nieuwe verwerkingsmethoden van mest, met
als voornaamste resultaat dat de uitstoot van ammoniak op het totale bedrijf daalt. Het bedrijf
gaat een emissiearme stal met dag-ontmesting combineren in een innovatief bedrijfsconcept.
Om dit mogelijk te maken past GS de zogenoemde hardheidsclausule toe, waarmee wordt
afgeweken van geldende regelgeving om deze proef mogelijk te maken.
6. Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant

De provincie Noord-Brabant draagt 1 miljoen euro voor de komende 5 jaar bij voor het
innovatief luchtmeetsysteem in Zuid-Oost-Brabant en gerelateerd onderzoek. Het netwerk telt
straks 50 meetkasten met sensoren die 24/7 informatie kunnen verstrekken over luchtkwaliteit en
geluid. De provincie gebruikt de gegevens voor bijvoorbeeld het gebiedsgericht werken in deze
regio en voor haar beleid rond luchtkwaliteit en gezondheid. De data en het gerelateerde
onderzoek leveren naar verwachting informatie op die handelingsperspectief geeft op
verschillende maatschappelijke vraagstukken. Het meetnet sluit daarmee aan bij de
bestuursakkoordambitie om de toepassingen van diverse metingen te intensiveren.
In het netwerk werkt de provincie samen met burgerinitiatief AiREAS, gemeente Eindhoven, de
omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, kennisinstellingen zoals TNO, RIVM, Universiteit van
Utrecht, de GGD en een groot aantal regiogemeenten.
7. Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen

Er is een tweede fase nodig om tot een volledige inventarisatie te komen van bedrijven in
Noord-Brabant die zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen of potentieel Zeer Zorgwekkende
Stoffen uitstoten naar de lucht en het water. Gedeputeerde Staten geven de omgevingsdiensten
de opdracht dit te doen. Van de 236 ZZS-relevante bedrijven waarvoor de provincie bevoegd
gezag is, zijn sinds 2019 65 bedrijven beoordeeld. De inventarisatie moet volgens afspraak
met de staatsecretaris van I en W voor 1 januari 2021 zijn afgerond.
8. Werkbezoek aan London National Park City

Gedeputeerden Van Merrienboer en Grashoff zullen in april 2020 samen met
vertegenwoordigers van BrabantStad, Van Gogh National Park i.o. en Landschapstriënnale
2020 Londen National Park City bezoeken. Dit is het eerste National Park City ter wereld.
Binnen het concept is het mogelijk om groene ambities te borgen in een stad. Daarbij zijn zij
erg sterk in het mobiliseren van kracht en creativiteit van de inwoners en ondernemers
(community building).
9.

Vrijstelling Wet natuurbescherming voor N2000-maatregelen en aanverwante
maatregelen

De Raad van State heeft bij haar uitspraak van 29 mei 2019 aangegeven dat er onverkort
doorgegaan moet worden met alle natuurherstelmaatregelen in Nederland. Dit is ook
overgenomen in het advies van de commissie Remkes. Gedeputeerde Staten bevestigen dat
voor alle Natura 2000-Instandhoudingsmaatregelen geldt dat ze vrijgesteld zijn van de

verplichting van een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming. Dit geldt ook voor
dergelijke maatregelen die nog niet zijn opgenomen in een Natura 2000-beheerplan.
10. Beleidsregel Natuurbescherming vastgesteld

Gedeputeerde Staten stellen de 8e wijzigingsregeling van de Beleidsregel Natuurbescherming
Noord-Brabant vast. De Beleidsregel Natuurbescherming maakt onderdeel uit van de Brabantse
Aanpak Stikstof.
11. Regiodeal Noordoost-Brabant

Gedeputeerde Staten steunen het indienen van de regiodeal van de regio Noordoost-Brabant.
Deze regiodeal sluit aan bij de provinciale beleidsdoelstellingen: verbeteren blijfklimaat met
balans tussen stad en platteland, slim inrichten van een gezonde leefomgeving, perspectief op
banen en talenten voor de toekomst. Bovendien versterkt de regiodeal de samenwerking en he
economisch profiel van de regio.

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.

Eindejaarsbijeenkomst Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
12 december I 15.45 uur I Koepelhal, Tilburg I Martijn van Gruijthuijsen

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij nodigt jaarlijks haar netwerk uit voor een
eindejaarsbijeenkomst. Directeur Jan Pelle en gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen kijken
terug en vooruit op de ontwikkeling van de Brabantse economie.
Statendag
13 december | 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.
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Michael Luesink haalt alles uit de boon
Provinciale Staten Noord-Brabant vergaderen vrijdag 13 december over Brabantse Aanpak
Stikstof
Provinciale onderscheiding Hertog Jan voor directeur Willem van der Vis van de Grote of OLV
Kerk Breda
Provinciebestuur presenteert Brabantse Aanpak Stikstof met samenhangend pakket maatregelen
Provincie blijft innovatie in de regio’s stimuleren
Camera’s langs de N279 Veghel-Asten geplaatst voor verkeersonderzoek
Waarnemend burgemeester voor Halderberge

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
06-27745200.

