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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. Kempenland-West omgeving De Utrecht

Er is een inpassingsplan nodig om herstel- en natuurmaatregelen te kunnen nemen voor het
Natura2000-gebied Kempenland-West in de omgeving van De Utrecht. Om dat te doen moet
aan een aantal gronden een juiste natuurbestemming worden gegeven. Dat gebeurt in het
inpassingsplan “Kempenland-West, omgeving De Utrecht”. Gedeputeerde Staten leggen het
ontwerp van dat plan samen met de Milieu Effect Rapportage ter inzage.
2. Jaarrapportage Financiële natuurcompensatie 2019

Wanneer bij het uitvoeren van projecten natuur verdwijnt, is de initiatiefnemer van het project
verplicht om dit verlies te compenseren. Dat kan door ergens anders natuur aan te leggen of
door geld te storten in de zo genoemde provinciale compensatievoorziening. De afgelopen
jaren is vaker voor deze laatste optie gekozen. Eind 2019 was er € 3,5 miljoen gestort. Van dit
bedrag wordt ruim € 2,4 miljoen gebruikt als cofinanciering van een natuurbrug over de N261
waar zowel dieren als fietsers en voetgangers gebruik van gaan maken. De rest van het geld
wordt als cofinanciering ingezet voor de aanleg van bos. Gedeputeerde Staten hebben dit
vastgesteld in de jaarrapportage Financiële natuurcompensatie 2019.
3. Subsidie BMF

De Brabantse Milieu Federatie (BMF) krijgt van de provincie Noord-Brabant voor 2020 een
begrotingssubsidie van ruim 450.000 euro. De BMF zet dit geld in om bij te dragen aan
provinciale doelen, zoals onder meer realisatie van het Natuurnetwerk Brabant, Brabant
Uitnodigend Groen (BrUG), het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP).

Daarnaast heeft het college van GS ook subsidie verleend voor 2020 aan andere
natuurorganisaties, te weten Brabants Landschap (836-duizend), IVN (ruim 170-duizend) en
Brabants Particulier Grondbezit (ruim 45-duizend).
4. Riviermanagement

Tot 2050 moeten vrijwel alle rivierdijken in Brabant versterkt of verhoogd. Provincie NoordBrabant wil dit niet ten koste laten gaan van de bijzondere kwaliteiten van het Brabantse
dijkenlandschap. Gedeputeerde Staten dringen er bij de minister in een bestuurlijke reactie op
aan om heldere beleidskeuzes te maken over de afvoercapaciteit van de rivier. Door die te
vergroten, kan het riviersysteem beter om gaan met klimaatveranderingen en zijn op korte termijn
minder ingrijpende maatregelen aan de dijken nodig. Brabant wil dat de minister van
Infrastructuur en Waterstaat met deze visie rekening houdt bij het opstellen van het programma
Integraal riviermanagement (IRM).
5. Veiligheidscontour Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk

De veiligheidszone voor de Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk is vastgesteld. Dit is nodig
vanuit het risicobeleid van zowel provincie Noord-Brabant als de gemeente Moerdijk. Beiden
stellen hetzelfde besluit vast. De veiligheidszone regelt de balans tussen acceptabele risico’s die
het soort bedrijven op het terrein met zich meebrengen en de overige bedrijvigheid en de
omgeving. Deze zone maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en kwam tot stand door
samenwerking tussen provincie, de gemeente, het Havenschap Moerdijk, de regionale
brandweer en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
6. Startdocument Koers Mobiliteit

De Koers Mobiliteit geeft uitwerking aan de Brabantse Omgevingsvisie en vervangt het
Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) uit 2006. De Koers Mobiliteit wordt in de loop van
dit jaar samen met externe partners en regio’s ontwikkeld en eind 2020 vastgesteld. Dit stuk is
bedoeld als startpunt voor de dialoog met die partijen en wordt door het college van
Gedeputeerde Staten ter informatie naar Provinciale Staten gestuurd.
7. Ulvenhoutse bos

Er is een inpassingsplan nodig om herstel- en natuurmaatregelen te kunnen nemen voor het
Natura2000-gebied Ulvenhoutse bos. Om dat te doen moet aan een aantal gronden een juiste
natuurbestemming worden gegeven. Dat gebeurt in het inpassingsplan “Ulvenhoutse bos”.
Gedeputeerde Staten leggen het ontwerp van dat plan samen met de milieueffectrapportage ter
inzage.
8. Mestbewerkingsinstallaties in Brabant

Gedeputeerde Staten willen samen met gemeenten en waterschappen komen tot de beste
locaties voor mestbewerking in Noord-Brabant. Een MER brengt alternatieven en milieueffecten
daarvan in beeld. Het Plan van Aanpak vormt de basis voor dat onderzoek. Zienswijzen hierop
zijn gebruikt voor het vaststellen van het definitief onderzoeksprogramma. In 2020 worden de
onderzoeksresultaten beschreven en vastgelegd in een MER. Naar verwachting kunnen
provincie, gemeenten en waterschappen dan eind 2021 regionale afspraken maken over het
locatiebeleid voor mestbewerkingslocaties.

9. Omgevingsverordening

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking en heeft de provincie een nieuwe
Omgevingsverordening nodig. Provinciale Staten willen graag nauw betrokken worden bij de
keuze wat wel en niet in de verordening wordt opgenomen. Daarom hebben Gedeputeerde
Staten thema’s vastgesteld en informatie en opties vastgelegd voor opname in de
omgevingsverordening. Hoofdlijn van de voorstellen is dat inzet van regels leidt tot meerwaarde
en het versterken van kwaliteit. Op de Brabantse Dag van de Omgevingswet hebben ook
gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden kunnen aangeven wat zij vinden over
wat wel of niet in de verordening moet komen. Nadat de thema’s besproken zijn door
Provinciale Staten, worden concrete regels uitgewerkt.
10. Bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant en verkeersveiligheid

Gedeputeerde Staten hebben de bestuursopdracht ‘Veilig en weerbaar Brabant’ vastgesteld. In
deze opdracht wordt beschreven hoe Brabant veilig en weerbaar moet worden gemaakt.
Gedeputeerde Staten bieden deze aan Provinciale Staten aan.
11. Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in
transformaties

Gedeputeerde Staten hebben de Bestuursopdracht ‘Terugdringen woningtekort en leegstand’
vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld de woningbouwopgave optimaal in te zetten voor het
versterken van omgevingskwaliteit en het herbestemmen van leegstaand erfgoed. Daarvoor
willen GS de succesvolle Brabantse aanpak Wonen en tegengaan leegstand’ continueren en
intensiveren. Ook willen zij een actief en intensief partnerschap met gemeenten aangaan voor
tien tot twaalf stedelijke transformaties.

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
06-27745200.

