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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. Uitstel behandeling bestuursrapportage 2020

Voorgesteld wordt om de behandeling van de eerste bestuursrapportage 2020 in Provinciale Staten
uit te stellen. De bestuursrapportage bestaat voor een belangrijk deel uit mutaties die voortkomen uit
de jaarrekening 2019, maar die is nog niet afgerond. Het is daarom logisch om eerst de
jaarrekening en dan pas de bestuursrapportage te behandelen. Tevens wordt een verzoek gedaan
om de compensatiebijdrage aan de provincie Zeeland te verlengen voor 2021 en 2022. De
provincies zijn het er al eerder over eens geworden dat er een fout zit in de verdeling van de gelden
uit het Provinciefonds. Daarom ontving Zeeland de afgelopen jaren een financiële compensatie van
andere provincies. Voor Noord-Brabant komt dit voor 2021 en 2022 neer op 1,5 miljoen euro per
jaar. Deze gevolgen worden in de tweede bestuursrapportage 2020 verwerkt.
2. Behandeling Motie 2019-167 (meekoppelkansen)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de afhandeling van de motie
meekoppelkansen die in december 2019 was aangenomen bij het debat over de Brabantse Aanpak
Stikstof.
3. Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021

De gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk heeft haar conceptbegroting voor 2021
toegezonden. Deze bevat uitsluitend de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV. De begroting is
sluitend en heeft geen resultaat. Gedeputeerde Staten nodigen Provinciale Staten uit hier voor 21 juni
een reactie op te geven.

4. Veiligstellen overheidsinformatie d.m.v. hotspotaanwijzing

De provinciale archieven bevatten bescheiden die volgens de wettelijke regels niet blijvend bewaard
hoeven te worden, maar die voor Noord-Brabant wel een grote cultureel-historische waarde hebben.
Om die bestanden te behouden, kunnen Gedeputeerde Staten bijzondere gebeurtenissen of kwesties
aanwijzen als zogenoemde hotspots. Archiefbescheiden van dergelijke hotspots blijven bewaard en
worden niet vernietigd. Gedeputeerde Staten hebben negen van deze hotspots vastgesteld, zoals
Q-koorts, Vuelta 2020 en Aanpak Stikstof.
5. Jaarstukken 2019 Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-jaarstukken 2019 vastgesteld en leggen deze ter
vaststelling voor aan Provinciale Staten. Met de jaarstukken leggen GS verantwoording af over de in
2019 geleverde prestaties en de daarvoor ingezette middelen. De begroting 2019 en de
daaropvolgende door Provinciale Staten vastgestelde begrotingswijzigingen zijn hiervoor het
referentiekader. De voorlopige jaarstukken moeten nog worden goedgekeurd door de accountant.
6. Herijking Voorkeurstrategie Zuidwestelijke Delta en stand van zaken VolkerakZoommeer

Elke zes jaar stelt het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, waarvan provincie Noord-Brabant een
van de partners is, een integrale voorkeursstrategie vast voor de Zuidwestelijke Delta. In zo’n
herijking van de strategie wordt gecheckt of er ontwikkelingen zijn die aanpassingen nodig maken.
Gedeputeerde Staten melden in een Statenmededeling dat de huidige strategie een solide beleid
geeft tot 2050. Er is daarmee voldoende tijd om nieuw beleid voor te bereiden voor een onzekere
toekomst door klimaatverandering, meer in het bijzonder een stijgende zeespiegel. Mede daarom
wordt er aan de strategie een kennisprogramma toegevoegd. Hierin komen kennis- en
onderzoeksvragen voor verkenning van alternatieven op de lange termijn voor de hele Zuidwestelijke
Delta. De herijking bevestigt daarnaast dat de huidige strategie voor de zoetwatervoorziening in
West-Brabant naar verwachting passend is.
7. Uitwerking realisatie faunapassages 2020 – 2023

In de komende tien jaar worden tunnels, overspanningen en ecoducten aangelegd bij provinciale
wegen om beschermde diersoorten in stand te houden. Deze maatregelen zijn een vervolg op het
beleid van de voorgaande jaren om te komen tot minder versnipperde natuurgebieden. De aanleg
van de faunavoorzieningen zijn bevorderlijk voor voortbestaan van amfibieën, dassen, grotere
zoogdieren zoals reeën maar ook vleermuizen en eekhoorns. Bij de aanleg ervan wordt gezocht
naar een slimme koppeling met het reguliere onderhoud aan de provinciale wegen. Het college van
Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten hierover.
8. Evaluatieverslag interbestuurlijk toezicht 2019

Middels een jaarverslag wordt beschreven welke activiteiten er in 2019 zijn uitgevoerd binnen
interbestuurlijk toezicht en welke resultaten daarmee zijn behaald. Dit betreft de zes toezichtgebieden
van de provincie: archief- en informatiebeheer, financieel toezicht, huisvesting vergunninghouders,
monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. De resultaten van de lokale overheden zijn
in 2019 lichtelijk verbeterd ten opzichte van 2018. De eigen doelstellingen uit de begroting van
2019 zijn grotendeels behaald. In het jaarverslag wordt ook vooruitgekeken naar het nieuwe
beleidskader dat vanaf 2020 geldt. Gedeputeerde Staten stellen het jaarverslag vast en bieden dit
aan Provinciale Staten aan.

9. Oprichting gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies

In 2014 hebben de provincies Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant de ambitie
uitgesproken om de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) voor te dragen als Werelderfgoed als
uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. In januari 2019 is het nominatiedossier hiervoor
aangeboden aan UNESCO. In afwachting van het besluit van het werelderfgoedcomité hebben
Gedeputeerde Staten ingestemd met het voorstel, en toestemming gevraagd aan Provinciale Staten,
om daarvoor een gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies in te richten. Dat zorgt voor
optimale samenwerking en een aanspreekpunt voor Rijk en UNESCO.
10. Aankoop gronden vanwege opheffing Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM)

De Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) zal worden opgeheven. Omdat de doelstellingen
van de TOM zijn behaald, hebben de twee aandeelhouders, NCB-Ontwikkeling en de provincie,
daartoe besloten. De TOM heeft zich sinds 2002 ingezet voor het saneren van verspreid in de
provincie liggende glastuinbouw en het concentreren van glastuinbouw op speciale locaties in Deurne
en Nieuw Prinsenland in Dinteloord. Vanaf 2014 heeft de TOM zich vooral op deze laatste locatie
geconcentreerd. De TOM heeft nog enkele gronden in bezit, hiervoor zijn al wel concrete kopers in
beeld. Om de TOM daadwerkelijk op te kunnen heffen hebben Gedeputeerde Staten besloten deze
gronden over te nemen.

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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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.

