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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. Jaarstukken 2019 Brabantse omgevingsdiensten

De provincie heeft de vastgestelde jaarstukken 2019 van de Brabantse omgevingsdiensten OMWB,
ODBN en ODZOB ter kennisname ontvangen.
2. Toepassing hardheidsclausule kalvermesterij

Op dit moment zijn er nog geen erkende duurzame stalsystemen voor vleeskalveren beschikbaar,
daarom wil de provincie experimenteerruimte voor verduurzaming bieden. Om dit mogelijk te maken,
hebben Gedeputeerde Staten besloten de hardheidsclausule (art 5.13 IOV) toe te passen voor de
bouw van een stal met innovatieve huisvesting voor vleeskalveren in Alphen. In de nieuwe stal
worden maatregelen genomen waarmee zowel de uitstoot van ammoniak, methaan als geur wordt
beperkt. Ook dierenwelzijn en stalklimaat worden verbeterd.
3. Financiering ‘Impuls omgevingsveiligheid’

De programmafinanciering “Impuls Omgevingsveiligheid” van het Rijk wordt sinds kort direct
geregeld door een ongelabelde structurele bijdrage aan het gemeente- en provinciefonds. Voorheen
werd de besteding van deze gelden door de provincies gecontroleerd.
De provincies hebben een belang bij een veilige en gezonde provincie en derhalve een hoog niveau
van de uitvoering taken omgevingsveiligheid binnen de gehele provincie. De uitvoering daarvan ligt
bij de omgevingsdiensten. Provincie en omgevingsdiensten zijn bezorgd of de structurele ongelabelde
middelen uiteindelijk door gemeenten voldoende worden herkend en daadwerkelijk voor de
wettelijke taakuitvoering externe veiligheid door de uitvoeringsdiensten worden bestemd. Daarom
willen Gedeputeerde Staten de gemeenten met een brief informeren over de toevoeging van deze

middelen aan het gemeentefonds en hen verzoeken de middelen veilig te stellen in de gemeentelijke
begroting voor het uitvoeren van de wettelijke taken door de uitvoeringsdiensten.

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

Noord-Brabant en Limburg krijgen innovatiefste laadnetwerk dankzij Vattenfall
Provinciale onderscheiding Hertog Jan voor directeur Brabant Water Guïljo van Nuland
Jan Boelhouwer waarnemend burgemeester met opdracht in Waalre

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.

