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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. Structurele subsidierelaties

Uit de jaarlijkse inventarisatie van subsidierelaties is naar voren gekomen dat de subsidie voor een
aantal organisaties per 1 januari 2021 stopt of wordt afgebouwd. Deze organisaties krijgen hiervan
binnenkort een aankondiging van Gedeputeerde Staten, zodat ze op tijd zijn geïnformeerd. In alle
gevallen gaat het om projecten die stammen uit de vorige bestuursperiode.
2. Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stelden de Subsidieregeling landbouw innovatie NoordBrabant (LIB) 2020 – 2023 vast. Hiermee wordt de subsidie uit het gezamenlijk LIB-fonds van
provincie en de ZLTO mogelijk voor gezamenlijke innovatieve projecten om landbouw te
verduurzamen. Dit besluit volgt op het besluit van provincie en ZLTO om het convenant LIB voor vier
jaar te verlengen. Daarbij zal het LIB vooral landbouwinitiatieven en –innovaties steunen die extra
aandacht hebben voor maatschappelijk draagvlak, waardecreatie en kringlooplandbouw. Bij
kringlooplandbouw zijn lagere milieuemissies, klimaatmitigatie en zuinig grondstoffengebruik van
belang.
3. Stikstof

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de laatste ontwikkelingen
rondom Stikstof. In deze Statenmededeling staat onder meer een korte samenvatting van het advies
'Luchtvaart' van de Commissie Remkes en meldt het college dat de Aerius-calculator fors is uitgebreid
en vernieuwd. Ook wordt gewerkt aan een transparant model dat de afname van stikstofdepositie in
een N2000 gebied voorspelt in de periode tot 2030.

4. Kadernota’s 2021 Omgevingsdiensten

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Kadernota’s 2021 van de drie
omgevingsdiensten. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd via een Statenmededeling.
5. Economische Visie Brabant 2030

Proces Economische Visie Brabant 2030: Gedeputeerde Staten werken aan een economische visie
voor 2030, die het kader vormt voor het economisch beleid in deze bestuursperiode. Zij informeren
Provinciale Staten over dit proces.
6. Restantmiddelen Landschappen van Allure

In 2014 trok de provincie samen met de regio’s in totaal 128 miljoen euro uit voor de subsidie
Landschappen van Allure. Het geld was bedoeld voor ideeën die het leef- en vestigingsklimaat
aantrekkelijker zouden maken.
Twee voorstellen (gemeente Den Bosch en Woensdrecht) vielen destijds af omdat het geld toen op
was. Provinciale Staten hebben via een motie GS verzocht om alsnog hiervoor geld te geven indien
zou blijken dat andere projecten goedkoper zouden uitvallen. Nu blijkt dat er 1,9 miljoen euro
overblijft. Omdat dat minder is dan 5 procent van het gevraagde bedrag, stelt het college vast dat
dit niet genoeg is om er ook echt projecten van allure van te maken. De motie is daarom niet
uitvoerbaar.
7. Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant kent een provinciale regeling die agrariërs en particuliere grondgebruikers
beloont als zij zich actief inzetten voor de kwaliteit van natuur en landschap op het platteland. Dit is
de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant. De uitvoering van deze
regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gedeputeerde Staten hebben
besloten om deze subsidieregeling als provincie zelf uit te gaan voeren. De provincie kan hiermee
de uitvoeringskosten verlagen. Om de overgang van werkzaamheden goed te laten verlopen,
worden er nieuwe afspraken gemaakt met RVO.
8. Brief over zorgen storten van PFAS-houdende baggerspecie in Baggerdepot
Hollandsch Diep

Eind vorig jaar heeft het Rijk aangegeven dat de rijksbaggerdepots opengesteld worden voor het
storten van PFAS-houdende baggerspecie. Dit geldt daarmee ook voor baggerdepot Hollandsch
Diep. Gedeputeerde Staten laten de Inspectie Leefomgeving en Transport in een brief weten dat zij
zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen voor het milieu, de volksgezondheid en ook voor
de kwaliteit van het Brabantse drinkwater. Benedenstrooms van het depot, ter hoogte van
Middelharnis aan het Haringvliet, ligt namelijk een drinkwaterinnamepunt van Evides. Het
drinkwaterbedrijf deelt de zorgen. Het college van gedeputeerden dringt daarom in de brief aan op
overleg met de inspectie.

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 aan de gemeente Bladel
29 januari | 09:00 uur | Bladel | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Bladel. Hij spreekt met het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters van de
gemeenteraad over actuele onderwerpen. Ook bezoekt hij bedrijven en organisaties. Het
werkbezoek wordt afgesloten met een kort persgesprek in het gemeentehuis Markt 2 Bladel.

Jaarboek Brabant in Balans, PON en Telos
30 januari | 14:00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

In de LocHal neemt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, het jaarboek “Brabant in
Balans” van het PON en Telos in ontvangst. Het jaarboek schetst de ontwikkelingen van Brabant in
economisch, ecologisch en sociaal opzicht.
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.
Werkbezoek aan de gemeente Cranendonck
5 februari | 09:00 uur | Budel- | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Cranendonck. Hij spreekt met het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters
van de gemeenteraad over actuele onderwerpen. Ook bezoekt hij bedrijven en organisaties. Het
werkbezoek wordt afgesloten met een kort persgesprek in het gemeentehuis, Capucijnerplein 1,
Budel.
Installatie burgemeester Hilvarenbeek
5 februari | 20:00 uur | Hilvarenbeek | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering installeert de commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, de burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek, Evert Weys. Het gemeentehuis is te vinden
op Vrijthof 10.
Jubileum Brabants Familiebedrijven Genootschap
6 februari | 17:00 uur | Eindhoven | Wim van de Donk

Het Brabants Familiebedrijven Genootschap bestaat 10 jaar. De commissaris van de Koning, Wim
van de Donk, spreekt tijdens een bijeenkomst in DomusDela, Augustijnendreef 15.
Herdenking Dubbel crash Asten 1945
7 februari | 12:00 uur | Asten | Wim van de Donk

In de avond van 7 februari 1945 stortten bij Asten twee Halifax bommenwerpers neer van het 347
squadron, de Free France Airforces. Van de, in het totaal 14 bemanningsleden, vonden er 9 de
dood. Dat wordt herdacht tijdens een bijeenkomst in museum Klok en Peel en de plaatsing van een
monument op de crash site. De commissaris van de Koning woont de herdenking bij.

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.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: Voedselbos: landbouw of natuur?

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

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.

