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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. Convenant Klimaatadaptatie Vught – Haaren

De projecten ‘PHS-Vught’ en ‘N65 Vught-Haaren' hebben invloed op de lokale watersystemen
doordat hierdoor extra water wordt geloosd op het regionale oppervlaktewatersysteem. Om te
voldoen aan de ambitie dat Noord-Brabant in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en
waterrobuust is ingericht sluiten de overheden die betrokken zijn bij bovengenoemde projecten het
‘Convenant Klimaatadaptatie Vught’. Hierin worden afspraken gemaakt over maatregelen die niet
enkel zien op de klimaatbestendigheid en veilige waterhuishouding van de twee projecten, maar ook
op die van de gemeente Vught.
2. Bestuurlijke opvattingen Regionale Energiestrategieën regio’s Noordoost, Hart en
West-Brabant

Gedeputeerde Staten spreken in brieven aan de regio’s Noordoost-Brabant, Hart van Brabant en
West-Brabant een positieve waardering uit over hun concept-plannen 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. De concept-RES van de Metropoolregio Eindhoven
en de bestuurlijke opvatting hierover van Gedeputeerde Staten volgen later.

3. Zienswijze adviescommissie Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen
transitie veehouderij op het uitbrengen van een 2e advies

Het college van Gedeputeerde Staten neemt het advies van de adviescommissie
Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij over en geeft de
adviescommissie de opdracht om in het 2e advies een reflectie op hoofdlijnen te geven op de nieuwe
context waarmee de Brabantse veehouderij te maken krijgt/heeft en de rol en inhoud daarbij van een
effectief flankerend uitvoeringsprogramma.
4. VTH Indicatoren 2019

Provinciale Staten krijgen de jaarrapportage over Vergunningverlening, Toezichthouding en
Handhaving (VTH-jaarrapportage 2019) toegestuurd. Hierin staat wat er afgelopen jaar is uitgevoerd
door de drie omgevingsdiensten in Brabant die namens de provincie de drie genoemde taken
uitvoeren. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2019 had een totale opdrachtwaarde van € 29,8 miljoen,
er is € 2,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Een groot deel van de uitvoering van de
vergunningverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Achterblijvende prestaties komen onder meer
doordat als gevolg van de uitspraak RvS rond het programma aanpak stikstof de vergunningverlening
een deel van het jaar stillag. Deels komt het door een eerder al bekend gemaakt tekort aan
personeel. De uitvoering van de knelpunten hebben in 2020 een verscherpte aandacht.
5. Jaarrapportage project Intensivering Toezicht Veehouderijen over 2019

Uit de rapportage over het project Intensivering Toezicht Veehouderij over 2019 blijkt dat er in dat
jaar ruim 1900 eerste controles zijn geweest. In ongeveer 47% voldeed het bedrijf aan alle
onderzochte aspecten. Bij de overige controles is een overtreding vastgesteld. De ernst van de
overtredingen is heel breed: van het niet bijhouden van een logboek tot en met het ontbreken van een
luchtwasser. In 2% was er sprake van een zware overtreding en is er direct bestuurlijk of strafrechtelijk
opgetreden zoals bijvoorbeeld het voornemen om last onder dwangsom op te leggen, een
bestuurlijke strafbeschikking of een proces-verbaal. In 43% is de ondernemer geïnformeerd over de
overtreding, kreeg deze een termijn opgelegd waarbinnen de fout hersteld moest worden of is er een
hercontrole nodig geweest. In 8% van de gevallen was de gevonden overtreding dusdanig klein dat
de ondernemer alleen gewezen werd op eigen verantwoordelijkheid om het op te lossen.
6. Jaarverslag Besluit risico’s zware ongevallen 2019 en Jaarprogramma 2020

Gedeputeerde Staten hebben de Statenmededeling over het Jaarverslag Brzo 2019 en het
Jaarprogramma Brzo 2020 vastgesteld. Uit het Jaarverslag Besluit risico’s zware ongevallen 2019
blijkt dat het aantal overtredingen door bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen licht is
toegenomen, van 154 in 2018 naar 169 in 2019. Het gaat met name om lichtere tekortkomingen
(126 gevallen), daarnaast zijn er overtredingen vastgesteld die niet voor een onmiddellijke dreiging
zorgden maar waarbij wel onvoldoende maatregelen waren getroffen (42). In één geval was
daarvan wel sprake en de activiteit is meteen stilgelegd. De Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB) stelt dat in het algemeen het naleefgedrag van regels en voorschriften te laag is. In
het jaarprogramma Brzo geeft de OMWB aan op welke manier het beleid en de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving zullen plaatsvinden komend jaar.
7. Opdrachtverlening Provincie Zeeland inzake secretariaat Zuidwestelijke Delta

Gedeputeerde Staten vragen aan de provincie Zeeland om voor de ondersteuning van het
samenwerkingsverband Zuidwestelijke Deltawerken een secretaris en een beleidsmedewerker ter
beschikking te stellen. Brabant wordt als voorzitter van deze samenwerking geacht meer dan normaal

capaciteit te leveren maar heeft de mensen nu niet in huis. In Zeeland zijn bovendien ambtenaren
beschikbaar die veel ervaring hebben met de Zuidwestelijke Delta en ook werkzaamheden hiervoor
hebben uitgevoerd. Brabant is sinds september 2019 voorzitter van het samenwerkingsverband
Zuidwestelijke Delta. De samenwerking tussen de overheidspartijen helpt de betrokken overheden hun
wettelijke taken uit te voeren. Dit is vooral belangrijk omdat het watersysteem in de Zuidwestelijke
Delta en de maatschappelijke functies die daarmee samenhangen veel afhankelijkheden vertonen
waarmee de diverse beheerders rekening moeten houden. Coördinatie en gezamenlijke
werkprocessen zijn daarbij onmisbaar.
8. Handelingsperspectief toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

Door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 is de PAS-regeling onderuitgegaan. Door het
nog ontbreken van nieuwe regelgeving kan het nog 1 tot 2 jaar duren voordat de lijn voor toezicht
en handhaving op vergunningen helder is. Voor de tussentijd besluiten Gedeputeerde Staten om niet
actief alle Wnb-vergunningplichtige bedrijven aan te schrijven, maar in te zetten op de bedrijven die
een Wabo-aanvraag indienen of via regulier toezicht in beeld komen. Gedeputeerde Staten willen
alle bedrijven stimuleren een aanvraag in te dienen. Volledige aanvragen waaruit blijkt dat de
stikstofruimte alleen via extern salderen beschikbaar is, worden zo ver als nu kan in procedure
genomen maar afronding kan pas plaatsvinden als het instrumentarium voor extern salderen
beschikbaar is. Bedrijven worden wel onder de aandacht gebracht voor de Gebiedsgerichte Aanpak
Stikstof in de provincie. De uitgangspunten in Brabant sluiten aan bij de lijn van de minister.
9. Bijdrage aan herstel Deurnsche Peel na natuurbrand

In april van dit jaar is het Natura2000-gebied Deurnsche Peel getroffen door een enorme
natuurbrand waarbij van de ongeveer 1.000 hectare natuurgebied zo’n 800 is verbrand. Dit heeft
gezorgd voor grote schade aan de natuur. Bomen, planten, kleine zoogdieren, insecten, broedende
vogels, amfibieën en reptielen zijn verbrand. Daarnaast is het zo dat de Deurnsche Peel van nature
een voedselarm gebied is, maar er door de brand veel voedingsstoffen zijn vrijgekomen. Dat maak
dat ongewenste grassen, bramen en bomen dan de overhand krijgen en belemmeren dat de
veenvegetatie terugkomt. Eigenaar Staatsbosbeheer heeft een eerste plan opgesteld met kortetermijnmaatregelen voor herstel van natuur en ten behoeve van brandbestrijding en de bestrijding van
een eventuele volgende natuurbrand. Gedeputeerde Staten zijn bereid om herstelmaatregelen te
steunen maar stellen dat daarbij goed onderzoek naar oorzaken en het beheer en onderhoud
belangrijk is voor het bepalen van de juiste maatregelen. Hierover zijn al gesprekken gaande met de
gemeente, de veiligheidsregio en het kabinet van de commissaris van de Koning.
10. Zienswijze op herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Landerd en
Uden

Gedeputeerde Staten staan positief ten opzichte van de herindeling van de gemeenten Landerd en
Uden per 1 januari 2022. Wel vragen zij nadrukkelijke aandacht voor het verder uitbouwen van het
dorps- en kernenbeleid zodat alle zes kernen van de nieuwe gemeente mee kunnen participeren en
de nabijheid van het bestuur kunnen ervaren. Dit is aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties medegedeeld in een reactie op het door de beide gemeenten vastgestelde
herindelingsadvies. Gedeputeerde Staten verzoeken de minister om op basis van het
herindelingsadvies en hun positieve zienswijze een wetsvoorstel voor te bereiden en een spoedige
behandeling hiervan te bevorderen.

11. Verzoek ontheffing IOV inzake legalisering woning Fransebaan 4 in Ulicoten,
gemeente Baarle-Nassau

De gemeente Baarle-Nassau heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om een woning
aan de Fransebaan 4 te kunnen legaliseren. Daarvoor is een ontheffing van de interim
omgevingsverordening nodig. Gedeputeerde Staten zijn daar in principe toe bereid, maar wijzen het
verzoek op dit moment toch af. De voorwaarde voor deze ontheffing is dat de gemeente investeert in
kwaliteitsverbetering van het landschap om de woning. Zolang dat niet of onvoldoende gebeurt, zal
de provincie geen ontheffing verlenen.
12. Intentieovereenkomst inzake ondersteuning Bergeijk in opvang van gevolgen Vestiaproblematiek

Woningcorporatie Vestia wordt gesaneerd, haar bezit in zes gemeenten in Nederland wordt
verkocht. Eén van deze gemeenten ligt in de provincie Noord-Brabant: Bergeijk. De provincie wil,
evenals de gemeente, dat de Vestia-woningen behouden blijven voor sociale huur. Daarom heeft
woningcorporatie Woningbelang de intentie de woningen in Bergeijk te kopen. De provincie
onderzoekt hoe invulling kan worden gegeven aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente
Bergeijk en hoe zij de gemeente en de corporatie bij deze aankoop kan ondersteunen. De afspraken
die de provincie maakt samen met de gemeente Bergeijk en de corporaties Vestia en Woningbelang
worden vastgelegd in een bestuurlijk akkoord, die het Ministerie van BZK op 12 mei ook zal tekenen,
tegelijk met de overeenkomsten met de andere 5 gemeenten.
13. Aanvullende investering en wijziging subsidiebeschikking De Kazerne Eindhoven

De provincie heeft in 2018 een lening van € 750.000,- verstrekt aan de Stichting Klein Paradijs.
Hiermee is de voormalige marechausseekazerne in Eindhoven geschikt gemaakt om Dutch Design
permanent onder de aandacht te brengen. Mede door de coronacrisis kan De Kazerne echter niets
verdienen en daarom heeft de stichting een acuut liquiditeitsprobleem. Gedeputeerde Staten hebben
daarom besloten een aanvullende lening van € 100.000,- te verstrekken om te voorkomen dat de
stichting omvalt. Als dat gebeurt zou de provincie geen uithangbord van Dutch Design meer hebben,
maar ook geen mogelijkheid om de eerdere provinciale investering terug te verdienen.
14. Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020

De provincie Noord-Brabant voert met door het Rijk beschikbaar gestelde middelen de
‘Subsidieregeling opruiming drugsafval 2020’ uit voor alle andere provincies (met uitzondering van
Gelderland). Voor Noord-Brabant heeft Gedeputeerde Staten een subsidieplafond vastgesteld van
€ 337.847. De regeling wordt opengesteld van 2 juni 2020 t/m 1 december 2020. Gedupeerden
kunnen dan een vergoeding aanvragen voor kosten die zij hebben gemaakt voor drugsafval dat in
2019 of 2020 is opgeruimd.
15. Samenwerking Duurzame polder

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in samenwerking met de gemeenten Oss en
’s-Hertogenbosch een programma voor de Duurzame Polder op te stellen, indien de gemeenteraden
hier positief over besluiten. Het programma is een flexibel instrument uit de Omgevingswet dat de
overheid kan toepassen in verschillende fasen van de beleidscyclus. Duurzame polder is de polder
tussen Oss en ’s-Hertogenbosch waar de opwekking van duurzame energie door middel van zon en
wind verkend wordt.

16. Intentieovereenkomst Kempengemeenten over de overdracht van bevoegdheden
inzake oprichting

De Kempengemeenten hebben de afgelopen jaren samen gewerkt aan een beleidskader voor de
plek van grootschalige zonne- en windenergie. Hiertoe hebben zij een vrijwillig planMER en
participatieproces doorlopen. De provincie heeft hierbij ondersteund. Het college heeft besloten met
de Kempengemeenten een intentieverklaring aan te gaan om onder voorwaarden de provinciale
bevoegdheden voor de ruimtelijke plannen over te dragen aan de gemeenten wanneer daartoe voor
een concreet project een verzoek wordt gedaan.
17. Makersregeling

De beschikbare subsidie voor de Makersregeling, onderdeel van de Subsidieregeling hedendaagse
cultuur Noord-Brabant, wordt verhoogd met 150.000 euro voor 2020. De Impulsgeldenregeling is
bestemd voor initiatieven die een bijdrage leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector
en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen. De Makersregeling is bedoeld voor
gemeenten die een subsidieregeling hebben om professionele makers te ondersteunen. In het eerste
kwartaal van 2020 is een flink aantal aanvragen ingediend en gehonoreerd, waardoor het
subsidiebedrag al helemaal benut is. Met deze toevoeging kunnen nieuwe aanvragen worden
ingediend en gehonoreerd.

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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Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag. Tijdens de vergadering bespreken de Statenleden
het nieuwe coalitieakkoord en wordt het college geïnstalleerd.
Bekijk de dagindeling op https://www.brabant.nl/Bestuur/ProvincialeStaten/Statenstukken/PS/20200515.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: Druk met corona – cultuur
Cultuur in de spotlight deel 2

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

Provincie steunt stalinnovaties voor vleeskalveren, varkens en melkvee
Behoud sociale huurwoningen Bergeijk
Overzicht besluiten Provinciale Staten 8 mei 2020
Persinformatie Statenvergadering installatie nieuw college
Coalitie presenteert Bestuursakkoord Provincie Noord-Brabant 2020-2023

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.

