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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. Bestuursovereenkomst Spoorzone Rijen

Gedeputeerde Staten sluiten een bestuursovereenkomst met het Rijk (ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat) en de gemeente Gilze en Rijen. Deze overeenkomst betreft het gezamenlijke plan om de
overwegen in de N631 – Oosterhoutseweg en de Julianastraat te Rijen te vervangen door tunnels en
het station Rijen aan te passen. De provincie draagt aan de Julianastraat € 14,27 miljoen bij en
raamt haar kosten voor de overweg in de Oosterhoutseweg vooralsnog op € 8 miljoen. Oplevering is
voorzien uiterlijk in 2026.
2. Vaststelling Jaarstukken Nazorgfonds gesloten stortplaatsen 2019

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de Jaarstukken 2019 van het Nazorgfonds
gesloten stortplaatsen. Uit de Jaarstukken blijkt dat het Nazorgfonds in 2019 een gemiddeld
rendement op de beleggingen heeft behaald van 6,7%. Het nettoresultaat van het vermogensbeheer
bedraagt € 8,1 miljoen.
3. Voorlopige bestuurlijke opvatting over Regionale Energiestrategie (RES) van de
Metropoolregio Eindhoven (MRE)

In een voorlopige brief spreken Gedeputeerde Staten een positieve waardering uit over het
conceptplan van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) om bij te dragen aan de energietransitie. Dit
plan is verwoord in de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). De RES voldoet aan de
ambities en randvoorwaarden die in het Nationaal Programma RES zijn vastgesteld. Daarnaast past
deze RES ook binnen de provinciale beleidskaders, zoals de Interim Omgevingsverordening en

Energieagenda 2030. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld de brief te bespreken
alvorens Gedeputeerde Staten deze definitief maken.
4. Verlengen participatie overeenkomst met de Congregatie van de zusters
Franciscanessen

De provincie Noord-Brabant werkt sinds 2013 vanuit het erfgoedprogramma samen met de Zusters
Franciscanessen van Dongen aan de herontwikkeling van het klooster tot woon-zorgcomplex. Het
doel is een nieuwe eigenaar voor het kloostergebouw te vinden die de herontwikkeling, met
inachtneming van de belangen van de zusters, op zich neemt. Omdat dit doel nog niet is bereikt en
de huidige samenwerkingsovereenkomst met de zusters per 1 juli 2020 afloopt, wordt de
samenwerking met een jaar verlengd.
5. Intentieverklaring verkenning dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

In het project Verkenning Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein zetten 6 partijen hun schouders onder de
verbetering van de waterveiligheid door versterking van de dijken tussen Cuijk en Ravenstein in
combinatie met rivierverruiming. Naast deze werkzaamheden voor de waterveiligheid zijn er
meekoppelkansen voor verdere gebiedsontwikkeling. Denk hierbij aan versterking en uitbreiding van
de natuur bij Keent, bevordering van recreatie en toerisme bij de Kraaijenbergse plassen, en het
versterken van cultuurhistorie bij Grave. De betrokken gemeenten, het waterschap, en de provincie
sluiten een zogenoemde intentieverklaring af. Hiermee leggen partijen hun intenties vast, en maken zij
afspraken over bestuurlijke samenwerking, taken en verantwoordelijkheden in de verkenningsfase van
het project.
6. Ontwerp Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij is onderdeel van het provinciale beleid om de
transitie naar een duurzame veehouderij te versnellen. Het is een hulpmiddel voor boeren die willen
uitbreiden om zorgvuldig te zijn ten aanzien van natuur en milieu én gezondheid en welzijn van mens
en dier. Als gevolg van de nieuwe Interim Omgevingsverordening moesten in de BZV enkele
technische verwijzingen worden geactualiseerd.

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

Statendag
26 juni 2020 | 09.00 uur | Digitaal | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen digitaal bijeen voor een Statendag.
Bekijk de dagindeling op https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provincialestaten/2020/juni/statendag-26-juni-2020
Statendag
3 juli 2020 | 10.00 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen voor een plenaire Statenvergadering.

Bekijk de dagindeling op (die link staat nog niet live)
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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.

