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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. Instemming exploitatieplannen OV-concessies Oost-, West- en Zuidoost Brabant 2021

De provincie heeft met Arriva en Hermes afgesproken om vooralsnog zo min mogelijk wijzigingen
door te voeren in de dienstregeling voor 2021. Dit vanwege de onzekerheid die de corona-crisis met
zich meebrengt voor het openbaar vervoer. De komende maanden vindt overleg plaats tussen
ministerie, vervoerders en decentrale opdrachtgevers over de gevolgen van corona op de exploitatie.
Mocht dat leiden tot nieuwe inzichten, zullen eventuele aanpassingen zo snel mogelijk ter
goedkeuring worden voorgelegd en uitgevoerd. De twee vervoerders die het busvervoer e.d. in de
drie Brabantse ov-concessiegebieden (Oost-, Westen Zuidoost-Brabant) exploiteren, stellen jaarlijks
aanpassingen aan de dienstregeling voor die in december moeten ingaan. Dat gebeurt na overleg
met Reizigersoverleg Brabant en gemeenten waarna de aanpassingen worden voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten.
2. Subsidie Brainport Smart District

Gedeputeerde Staten verstrekken 500.000 euro subsidie aan de Stichting Brainport Smart District
voor de realisatie van ‘de slimste en duurzaamste woon- en werkwijk ter wereld’. De wijk krijgt 1.500
huizen en is ontworpen met nieuwe technologieën voor vervoer, gezondheid, energieopwekking en –
opslag en circulair bouwen. De verschillende typen bewoners hebben een grote rol bij de invulling
van hun omgeving. Zij zijn ook samen eigenaar van een centraal park van ongeveer 12 hectaren.
Naast huizen komen er ook bedrijfs- en werkruimtes. Dit najaar start de aanleg van Brainport smart
district met onder meer de eerste 500 tijdelijke woningen.

3. Voordracht van gedeputeerde Ronnes als bestuurder van Stichting Brainport Smart
District

Gedeputeerde Staten dragen gedeputeerde Erik Ronnes voor als lid van het bestuur van de Stichting
Brainport Smart District. Hij volgt daarmee oud-gedeputeerde Erik van Merrienboer op. Brainport
Smart District wil de slimste wijk van Europa realiseren in de regio Brainport Eindhoven.
4. Voortgang Omgevingsverordening Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het participatietraject van de
Omgevingsverordening met de Tour de Brabant en de voortgang van de Omgevingsverordening
Noord-Brabant.
5. Investeringen F-35 PTMS-onderhoudsfaciliteit op Businesspark Aviolanda

Op Business Park Aviolanda (BPA) wordt een innovatief ecosysteem ontwikkeld op het gebied van
Aerospace & Maintenance. In het kader hiervan spreken Gedeputeerde Staten uit bereid te zijn om
samen met het ministerie van Defensie en het ministerie van Economische Zaken in totaal € 8,7
miljoen revolverend te investeren, waarbij iedere deelnemer een derde deel investeert. De investering
is bedoeld om een onderhoudsfaciliteit voor het Power & Thermal Management System van de F-35
te realiseren op BPA, met het ministerie van Defensie als partner. Dit is een principebesluit, een
definitieve investering is pas aan de orde wanneer er een definitieve overeenkomst is.
6. Toepassen hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming (intern salderen)
varkenshouderij Larestraat 2a te Esbeek (gem. Hilvarenbeek)

Gedeputeerde Staten hebben besloten de hardheidsclausule toe te passen voor de bouw van een
nieuwe stal voor vleesvarkens bij DOVO BV in Esbeek. De varkenshouder had hier in 2016 al een
vergunning voor gekregen op basis van de Wet natuurbescherming, maar had de stal nog niet
gerealiseerd. De Regeling geurhinder en veehouderij is echter intussen gewijzigd en om daaraan te
kunnen voldoen heeft de veehouder een aangepast plan ingediend. Omdat de ammoniakemissie
daarmee afneemt ten opzichte van de vergunde situatie, wil de provincie hieraan haar medewerking
verlenen.
7. Overeenkomst tot deelname aan Programma Ondermijning Langstraat

Het programma ‘Ondermijning Langstraat” biedt handvatten voor het op creatieve en innovatieve
wijze bestrijden van ondermijnende criminaliteit voor gemeenten met een schaal en omvang als de
Langstraatgemeenten. Samen met deze gemeenten (Heusden, Loon op Zand en Waalwijk) werkt de
provincie samen met de Tilburg Law School in de uitvoering van het programma. Daarbij zijn deze
gemeenten proeftuin voor de voorgestelde aanpak.
8. Brief aan Brabantse omgevingsdiensten over hun begrotingen 2022

Voordat de drie Brabantse omgevingsdiensten beginnen met het opstellen van hun
ontwerpbegrotingen 2022, geven Gedeputeerde Staten enkele aandachtspunten mee aan de
omgevingsdiensten.

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 digitaal en fysiek bijeen voor een Statendag.
Bekijk de dagindeling op https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provincialestaten/2020/september/statendag-25-september-2020
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Healthy Fridge zorgt voor gezond en lekker eten voor zorgpersoneel
Overzicht besluiten Provinciale Staten 11 september 2020

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.

