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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. Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 omgevingsdiensten

Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om in te stemmen met de
ontwerpbegrotingen 2021 en de meerjarenramingen voor de drie omgevingsdiensten van Brabant.
Wel geven zij aan dat het provinciaal budget afhankelijk is van diverse onzekere factoren. Dat komt
bijvoorbeeld doordat deze budgetten door de provincie nog niet zijn geïndexeerd voor loon- en
prijsstijgingen. Ook vragen Gedeputeerde Staten de ODBN om haar weerstandsvermogen te
versterken tot een minimaal niveau. De provincie is samen met de gemeenten de eigenaar van de 3
omgevingsdiensten en vanuit die rol mogen de Provinciale Staten en alle gemeenteraden hun
zienswijze geven op de ontwerpbegrotingen van de diensten.
2. Wijzigen provinciale coördinatieregeling voor windenergie A16

Om de voortvarende uitvoering van het project windenergie A16 mogelijk te maken wijzigt de
provincie de coördinatieregeling (PCR) van Windpark A16 vanaf 1 juli aanstaande. De PCR voorzag
erin dat besluitvorming rondom dit project door de provincie werd gecoördineerd. Nu het Provinciaal
Inpassingplan en de omgevingsvergunningen zijn verleend, zijn voor de uitwerking van het project
nadere besluiten nodig voor infrastructuur, leidingen en bouwwerken. Deze besluiten kunnen
vanwege de lokale bekendheid beter op gemeentelijk niveau plaatsvinden. Daarom is besloten de
Provinciale coördinatieregeling, vanaf 1 juli voor dit project los te laten.
3. Provincie positief over conceptplannen Regionale Energiestrategieën

In voorlopige brieven spreken Gedeputeerde Staten een positieve waardering uit over de
conceptplannen van de regio’s Noordoost-Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant om bij te

dragen aan de energietransitie. Deze plannen zijn verwoord in zogenaamde Regionale Energie
Strategieën (RES’en). De RES’en voldoen aan de ambities en randvoorwaarden die in het Nationaal
Programma RES zijn vastgesteld. Daarnaast passen ze ook binnen de provinciale beleidskaders,
zoals de Interim Omgevingsverordening en Energieagenda 2030. Provinciale Staten worden in de
gelegenheid gesteld de brieven te bespreken alvorens Gedeputeerde Staten deze definitief maken.
De concept-RES van de Metropoolregio Eindhoven en de bestuurlijke opvatting hierover van
Gedeputeerde Staten volgen later.
4. Raming capaciteit en budget tijdelijk programma aanpak stikstof

De nieuwe aanpak stikstof die nodig is als gevolg van de uitspraak van de Raad van State mei 2019
zorgt ervoor dat landelijk en in de provincie weer voldaan moet worden aan alle wetgevende eisen
en vastgestelde doelen. Sinds het najaar van 2019 is er in Brabant gebouwd aan een tijdelijke
organisatie om dit de komende anderhalf tot twee jaar te kunnen doen. Dit vergt een budget van 3,3
miljoen euro dat Gedeputeerde Staten halen uit het potje ‘knelpuntenbuffer’. Het gaat hier niet om
kosten voor de aankoop van grond en stikstofrechten. Provinciale Staten moeten hiermee nog
instemmen.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.
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Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
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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.

