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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. Verkenning GGA stikstof zuidelijk deel Grenscorridor/N69

In de Grenscorridor N69 werken een groot aantal partijen samen aan het leefbaar houden van het
gebied rond de weg N69. De maatregelen die nodig zijn op het gebied van natuur en water worden
getrokken door Waterschap De Dommel. Het waterschap heeft nu aangegeven te willen verkennen
hoe de gebiedsgerichte aanpak stikstof in het zuidelijk deel van het gebied vorm kan krijgen en
Gedeputeerde Staten gaan hiermee akkoord. In het gebied komt de problematiek van Natura 2000gebieden (Malpie en de Plateaux) samen met de transitie van de landbouw, het aanpakken van de
verdroging en het verkennen van het zuidelijk deel van de N69. Naast dit gebied start ook op
andere plekken in Brabant een dergelijke verkenning voor de aanpak van het stikstofprobleem, te
weten De Peelvenen, Ulvenhoutse Bos, en havenbedrijf Moerdijk.
2. Ontwikkelingen wolf in Brabant

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten actief over de acties die ze aan het ondernemen
zijn ten aanzien van de zwervende wolf die in het gebied rond Heusden voor onrust zorgt.
Onderdeel daarvan is het verzoek van de ZLTO om een wolvengebiedscommissie in te stellen.
Omdat de wolf zich nog niet gevestigd heeft in een gebied in Brabant en al zwervend grote
afstanden af kan leggen, is dat echter nog niet aan de orde. Wel komt er een platform voor intensief
overleg over zwervende wolven in Brabant waarin verschillende partijen betrokken zijn.
3. Bestuursrapportage I-2020

De eerste bestuursrapportage van 2020 wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Uit de rapportage
komt naar voren dat de provincie op koers ligt om het merendeel van de doelstellingen dit jaar te
realiseren. Van de 108 doelstellingen/prestaties loopt ruim 80 procent volgens planning. Daarbij

hoort de belangrijke kanttekening dat deze rapportage relatief vroeg in het jaar is opgesteld met de
toen beschikbare informatie. De rapportage richt zich op de voortgang van de uitvoering van
doelstellingen en prestaties in het eerste kwartaal 2020. De gevolgen van de corona-uitbraak zijn in
veel gevallen nog niet duidelijk. Daarnaast is deze rapportage iets anders van opzet in vergelijking
met eerdere bestuursrapportages, in lijn met de nieuwe sturing - & verantwoordingscyclus die samen
met Provinciale Staten is ontwikkeld. Het referentiekader is de planning van de begroting 2020. Voor
het bepalen van de voortgang van de doelstellingen/prestaties is gebruikgemaakt van een
zogenoemd stoplichtmodel: groen, oranje, rood. Alleen afwijkingen (oranje en rood) en voorstellen
hoe bij te sturen zijn toegelicht in deze rapportage.
4. Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
(Oost en West)

De inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat zijn in 2018 vastgesteld.
Sindsdien zijn er echter nog enkele ontwikkelingen geweest die voor wijzigingen hebben gezorgd.
Daarom is het noodzakelijk dat Provinciale Staten de inpassingsplannen, inclusief wijzigingen,
opnieuw vast te stellen.
De wijzigingen hebben betrekking op toegevoegde regels en de planonderbouwing voor vertraging
van de vervanging van de defensie pijpleiding en het repareren van het teveel aan stikstofdepositie
door externe saldering via de aankoop van een boerderij. Dit bedrijf stond al meer dan een jaar te
koop. Door aankoop kan de eigenaar nu omschakelen naar passende activiteiten aan de rand van
het N2000-gebied. Daarnaast is met een deel van de stikstofruimte die vrijkomt door de aankoop de
aanleg van de hele Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat mogelijk.
5. Herstel aanpak corona

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de impact die de coronamaatregelen
hebben in Brabant. Gedeputeerde Staten hebben daarbij de ambitie om samen op te trekken met
partners in Brabant om sterker uit de crisis te komen. Zij zullen de effecten van de uitbraak van het
coronavirus blijven monitoren. Ook komt er een speciale denktank van relevante ambassadeurs om
aan de hand van scenario’s dit najaar met voorstellen te komen voor maatregelen richting herstel op
middellange en lange termijn.
6. Regiodeal Noordoost-Brabant

Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de leefbaarheid voor de
inwoners van Noordoost-Brabant. Gedeputeerde Staten hebben daarvoor de vereiste
ondersteunende verklaring getekend. Ze geven daarmee aan projecten te co-financieren om op die
manier deze zogenoemde Regiodeal tot een succes te maken. Rijk, regio en de provincie investeren
samen in de verbetering van de leefbaarheid, een duurzame inrichting van de leefomgeving en meer
banen en kansen voor talenten in de toekomst.

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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Onderzoek naar wolf in gebied rond Heusden
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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.

