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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. Beslissing op het bezwaar van MACE tegen het gedeeltelijk verstrekken van
gegevens n.a.v. Wob-verzoek

Het bedrijf MACE uit Oss heeft in september 2019 een WOB-verzoek ingediend bij de provincie
rond de procedure om een mestverwerkingsfabriek te kunnen bouwen in Oss. Niet alle informatie die
MACE had willen ontvangen, is daarbij openbaar gemaakt. Dit heeft MACE aangekaart bij de Hooren Adviescommissie van de provincie. Deze heeft MACE voor een deel gelijk gegeven en
Gedeputeerde Staten geven daarom nu twee documenten alsnog vrij. Het gaat daarbij alleen om de
feitelijke informatie, namen van betrokken ambtenaren zijn volgens de regels weggelakt. Het betreft
een email van de gemeente Oss met in de bijlagen advies in het dossier MACE. Deze bijlagen zijn, in
overleg met de gemeente Oss, al eerder gedeeld met MACE. En het gaat over een formulier van de
provincie dat hoort bij een overleg van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
2. Verzoek toepassing hardheidsclausule Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
Streekboerderij Slabroek

Een streekboerderij in Uden mag afwijken van de Interim omgevingsverordening. Gedeputeerde
Staten hebben besloten de zogenoemde hardheidsclausule toe te passen omdat het hier gaat om een
innovatief bedrijfsconcept voor een natuurinclusieve streekboerderij in het buurtschap Slabroek. Door
een uitzondering op de regel toe te staan, is het mogelijk om een vrijloopstal voor melkvee te bouwen
als onderdeel van een natuurinclusief landbouwbedrijf.
3. IPO-voorstel beweiden

Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig
omdat beweiden al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies. Dat hebben de colleges van

Gedeputeerde Staten van alle provincies bekrachtigd. De provincie staat op het standpunt dat het
beweiden van vee een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf. Na de uitspraak van de Raad
van State inzake Programma Aanpak Stikstof mei 2019 heeft de minister van LNV in overleg met de
provincies besloten dat er dus geen vergunning nodig is op basis van de Wet natuurbescherming, op
basis van het advies van de commissie Remkes.
4. Perspectiefnota 2020

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de perspectiefnota 2020 vastgesteld. In deze
perspectiefnota schetst Gedeputeerde Staten de staat van Brabant waarbij het college
aandachtspunten ziet als het gaat om de Brabantse arbeidsmarkt, de woningbouwopgave en de
kwaliteit van water- en natuurkwaliteit. Gedeputeerde Staten zien voorts dat de coronacrisis diep
ingrijpt op de Brabantse samenleving en economie. Gezien de onzekerheden die de coronacrisis met
zich meebrengt, stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om de financiële buffer
verder te verhogen om de consequenties van de crisis te kunnen opvangen.
5. Regionale Innovatie Strategie voor Zuid-Nederland 2021-2027

De provincies werken, via Europese programma’s, samen met de Europese Unie aan het stimuleren
van innovatie in de regio. De drie provincies in Zuid-Nederland hebben hiervoor een gezamenlijke
strategie vastgesteld, de Regionale Innovatie 2021-2027 (RIS3). Zij gaan de komende jaren
innovatieprojecten zoveel mogelijk richten op maatschappelijke thema’s als klimaat, energie,
landbouw, circulaire economie en gezondheid. Het gaat daarbij niet alleen om technologische
innovatie, maar ook om vernieuwing van organisaties en processen. Digitalisering, design en de
zogenoemde sleuteltechnologieën zijn daarvoor van belang en daarin wordt dus ook geïnvesteerd.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.

Statendag
22 april | 14.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen met een kleine afvaardiging bijeen voor een Statenvergadering en een
Extra Statenvergadering.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
Digitale themabijeenkomsten Provinciale Staten
24 april | 09.00 uur | Digitale bijeenkomsten | Provinciale Staten

Live meekijken kan via brabant.nl/pslive.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
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Stiller asfalt en rotonde voor N279 Asten-Meijel

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.

