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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. Brabant Innovation Day en bestuurlijk bezoek Tel Aviv, Israël, 1 tot en met
5 februari 2020

Gedeputeerde Van Gruijthuijsen brengt van 1 t/m 5 februari een bezoek aan Tel Aviv, Israël. Hij
ondersteunt meereizende kennisinstellingen bij het werven van nieuwe klanten en positioneert
Brabant als toonaangevende technologische regio binnen Europa. Hij versterkt daarnaast de
relaties met overheid en bedrijfsleven. De provincie werkt tijdens het bezoek samen met het
ministerie van Buitenlandse Zaken, dat op hetzelfde moment met een handelsmissie Israël bezoekt.
2. Groot onderhoud en reconstructie van de provinciale weg N395, HilvarenbeekOirschot

Om de veiligheid in en de leefbaarheid van de dorpen Diessen, Middelbeers en Oostelbeers te
verbeteren, gaat de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot in 2021 op de schop. De eerste stap
van het aanpassen van de weg is het Europees aanbesteden van project N395.07. Gelijktijdig
wordt bekeken hoe de geringe en tijdelijke stikstofdepositie die vrijkomt bij de aanleg van de weg
kan worden geminimaliseerd binnen het project of kan worden gecompenseerd.
3. Onderzoek energieneutrale industrie

Ruim 45% van de industriële warmtevraag zou op korte of middellange termijn via elektrificatie
verduurzaamd kunnen worden. Daarnaast liggen er grote kansen voor het hergebruik van
restwarmte uit de industrie. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek dat Blueterra voor de
provincie gedaan heeft naar het verduurzamen van de Brabantse industrie. De provincie zal enkele
aanbevelingen uit het onderzoek overnemen om de energietransitie in de industrie te versnellen.

4. Brief aan gemeente Bergeijk over milieu-effectrapportage grootschalige zon- en
windenergie

De Kempengemeenten onderzoeken op een zorgvuldige wijze wat geschikte locaties zijn voor winden zonne-energie. Ze hebben vrijwillig een milieueffectrapportage op hoofdlijnen (plan-m.e.r.) laten
opstellen, betrekken veel belanghebbenden en houden rekening met de provinciale kaders. De
suggesties van de commissie m.e.r. kunnen meegenomen worden bij de uitwerking van de concrete
projecten. Dit schrijven Gedeputeerde Staten aan de gemeente Bergeijk als trekker namens de vijf
Kempengemeenten.
5. Ontwerp Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas en bijbehorend
planMER: vrijgeven voor inspraak

Inwoners van en andere betrokkenen bij het gebied Meanderende Maas kunnen hun mening geven
over de toekomstige plannen van het gebied langs de Maas tussen Ravenstein en Lith. Zowel
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant als Gelderland hebben met deze zogenoemde
Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas ingestemd en leggen deze nu samen met de
milieueffectrapportage klaar voor inspraak. Het gaat om een combinatie van de versterking van de
dijken en rivierverruiming. Het eerste deel van het plan kent concrete maatregelen die vóór 2028
genomen gaan worden. Dit is inclusief de ontwikkeling van natuur en nieuwe kansen op het gebied
van landschap, cultuurhistorie, recreatie en economie. Het tweede deel gaat over de langere termijn
(doorkijk richting 2050) en de ambities die er zijn om het gebied rond de Maas veilig te houden en
verder te ontwikkelen. Inspraak op het Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas is
gedurende zes weken mogelijk. De visie wordt vervolgens in het najaar vastgesteld door Provinciale
Staten.
6. Vaststellen provinciaal inpassingsplan "Natuurgebied Westelijke Langstraat"

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om herstelmaatregelen te nemen voor het
Natura 2000-gebied ‘Langstraat’. Om dit mogelijk te maken moeten Provinciale Staten het
provinciaal inpassingsplan “Natuurgebied Westelijke Langstraat” vaststellen. Op die manier worden
gronden die zo nog niet te boek staan, benoemd als natuur. De aanpak is nodig om zowel op het
gebied van water als ecologie zaken goed te regelen in het gebied. In het Inpassingsplan worden
ook gronden benoemd voor de bescherming en realisatie van het Natuur Netwerk Brabant.

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.

Statendag
31 januari | 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.

Opening Natuurbrug De Mortelen
7 februari | 14.30 uur | Best en Boxtel | Rik Grashoff

De natuurbrug De Mortelen over het spoor tussen Best en Boxtel is klaar. Het ligt in het hart van het
Groene Woud en verbindt de natuurgebieden Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het
Dommeldal weer met elkaar. Gedeputeerde Grashoff zal de officiële opening verrichten.
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Overzicht besluiten Provinciale Staten 17 januari 2020
Nieuwe functie voor commissaris van de Koning

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.

