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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. Statenmededeling Programmering Mobiliteit 2021-2026

Jaarlijks worden de Staten voorafgaand aan de begroting geïnformeerd over de stand van zaken
rond mobiliteitsprojecten. Dit overzicht is opgesteld aan de hand van uitvoeringsprogramma’s en
afspraken die zijn gemaakt met partners zoals het Rijk, gemeenten en regio’s. Zo krijgen de Staten
een goed inzicht in de (aanstaande) projecten en grote opgaven voor de toekomst. Duidelijk is dat
Brabant qua mobiliteit richting 2030 voor een aantal uitdagingen staat, zoals flinke investeringen in
combinatie met teruglopende financiële middelen. Er moeten keuzes worden gemaakt. Om daar
richting aan te geven wordt het Beleidskader Mobiliteit 2030 opgesteld en binnenkort naar de Staten
gestuurd. Samen met dit jaarlijkse meerjarig (financieel) overzicht is Provinciale Staten beter in staat
om integrale afwegingen te maken.
2. Tweede bestuursrapportage 2020

Dit is de tweede en laatste bestuursrapportage van dit jaar die het provinciebestuur aan Provinciale
Staten aanbiedt. Hierin wordt per programma aangegeven hoe het ervoor staat met het behalen van
de doelstellingen van de provincie Noord-Brabant voor 2020. Kort samengevat is de verwachting dat
de meeste doelstellingen (80 procent) eind dit jaar zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt nu, deze
rapportage is opgesteld in augustus, zichtbaar wat de corona-uitbraak voor gevolgen heeft. Bij acht
van de tien programma’s is sprake van onzekerheden in de uitvoering, vertragingen of uitstel. In deze
rapportage worden de afwijkingen beschreven en voorstellen tot bijsturing gedaan.

3. Energiek Brabant

De provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis werken voorstellen uit om de netaansluiting van
grootschalige duurzame opweklocaties mogelijk te blijven houden. Dit is onder andere nodig omdat
de beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnet onder druk staat, ruimte schaars is en de
maatschappelijke kosten van de energietransitie zo laag mogelijk dienen te zijn. Met de voorstellen
ondersteunen de provincie en Enexis de aanpak van de Regionale Energie Strategieën in NoordBrabant. De voorstellen zullen dit najaar gereed zijn.
4. Indiening project Watermolenlandschap en Klimaatadaptatie bij Erfgoeddeal

Samen met Molenstichting Noord-Brabant en een aantal regionale partners in het stroomgebied van
de Dommel zet de provincie historische watermolenlandschappen in bij de aanpak van droogte en
wateroverlast. De provincie vraagt hiervoor financiële middelen aan bij programma Erfgoed Deal van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het project met vier historische molens sluit aan
op het Van Gogh Nationaal Park, Natuurgrenspark Groote Heide en het Deltaplan Hoge
Zandgronden. De totale begroting bedraagt 2,9 miljoen euro. De subsidieaanvraag bij het rijk
bedraagt 1 miljoen euro. De partners dragen de overige kosten, waarvan de provincie 200.000
euro.
5. Advisering Mijnbouwwet: opsporingsvergunning aardwarmte Terheijden 2

Gedeputeerde Staten staan positief tegenover het gebruik van aardwarmte en zijn van mening dat dit
kan bijdragen aan duurzame energie en het verminderen van de uitstoot van kooldioxide (CO2).
Wel zijn Gedeputeerde Staten van mening dat er aanvullende voorwaarden opgenomen moeten
worden in de vergunning voor de opsporing van aardwarmte in de gemeenten Drimmelen, Breda en
Oosterhout. Dat staat in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze
voorwaarden gaan onder meer over een heldere schadeprocedure en de keuze van een boorlocatie.
Ze zijn erop gericht bij aardwarmtewinning de gevolgen voor natuur, milieu en infrastructuur zo klein
mogelijk te houden.
6. Vaststellen inpassingsplan (PIP) Kempenland-West, omgeving De Utrecht

In een deel van het Natura 2000-gebied Kempenland-West, omgeving De Utrecht, worden onder
andere bossen bedreigd en is de kwaliteit van de zure vennen matig tot slecht. Dit wordt versterkt
door stikstof en verdroging. Om dit te herstellen zijn maatregelen nodig. Om die te kunnen nemen is
het nodig dat Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan ‘Kempenland-West, omgeving De
Utrecht’ vaststellen. Daarmee kan 129 hectare grond die nu nog niet te boek staat als natuur, worden
benoemd als natuur. Daarmee komen ze in aanmerking voor de juiste hydrologische en ecologische
maatregelen.

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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