Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 16 september 2020
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Z toezegging

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie

4420217

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

C.A. van
der Maat

4420218

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

C.A. van
der Maat

4420219

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

C.A. van
der Maat

Motie M8 - 'Meer natuur rond de nieuwe N629';
roepen Gedeputeerde Staten op om de realisatie
van de nieuwe N629 aan te grijpen om het
Natuurnetwerk Brabant ter plaatse uit te breiden,
daarmee het netwerk als totaal te versterken en de
benodigde herbegrenzing hiervoor te regelen bij de
volgende kaartwijziging van de Verordening Ruimte,
Motie M9 - 'Maak werk van de huidige weg';
roepen Gedeputeerde Staten op na vaststelling van
het voorliggende voorstel niet af te wachten op een
onherroepelijk PIP en voortvarend met en onder
verantwoordelijkheid van de gemeenten Oosterhout
en Dongen plannen te maken voor de herinrichting
van de Heistraat, gedurende dit proces oog te
blijven houden voor aanvullende mogelijkheden
voor verbetering van leefbaarheid en veiligheid,
bijvoorbeeld via smart mobility maatregelen of
aanvragen in het kader van de Regionale
Uitvoeringsprogramma's (RUP's)
Motie M10 - 'Energie op (de) Weg'; verzoeken
Gedeputeerde Staten om te Onderzoeken naar de
mogelijkheden de N629 aan te wijzen als locatie
voor zonnepanelen in het wegdek, hierbij de Staten
te informeren over de resultaten.

4441342

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

E.P.J.
LemkesStraver

Gedeputeerde Spierings zegt toe te onderzoeken
hoe de mestmarkt in Nederland en Brabant kan
worden geoptimaliseerd vanuit de gedachte

Stand van Zaken
Momenteel zijn we bezig met de verwerving van de gronden ten
behoeve van de herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant.
We koppelen deze opgave aan de compensatie opgave van de
gemeente Oosterhout, zodat een grote structuurversterking wordt
gerealiseerd. Bovendien voeren we gesprekken over het beheer
van het gebied.
De gemeenten Dongen en Oosterhout hebben de motie ter harte
genomen en zijn reeds begonnen met de planvorming, mede in
overleg met aanliggende bedrijven en bewoners langs de
Heistraat. Recent is besloten dat als de nieuwe N629 tussen
Oosterhout en Dongen is aangelegd, de bestaande N629Heistraat een 60-kilometerweg wordt met veilige fietsoversteken.
Uitvoering van de werkzaamheden kan pas plaatsvinden zodra
de nieuwe N629 in gebruik is genomen, omdat er anders teveel
verkeer over de weg rijdt.

Momenteel lopen er verscheidene initiatieven onder het project
'Zon op Infra', waarbij we intensief samenwerken met andere
provincies om verschillende technieken toe te passen en te testen.
Op basis van deze ervaringen verwachten we meer inzicht te
krijgen in de mogelijkheden om zonnepanelen in het wegdek toe t«
passen op de N629. Vooralsnog lijken de kansen hiervoor
minimaal, wellicht wel op de aan het project gekoppelde
fietspaden.
Deze toezegging wordt opgepakt binnen het programma
"Brabant Bemest Beter". Als eerste stap brengen studenten van de
HAS het mestgebruik in Noord-Brabant in beeld. Dat onderzoek is

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4457473

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

4535640

Provinciale Staten
24-05-2019

4547911

Provinciale Staten
d.d. 28-06-2019

4579979

PS-vergadering 13 P.C.T.G.
Smit
-09-2019

4599146

PS vergadering 25 E.P.J.
Lemkesoktober 2019
Straver

4600252

Themabijeenkomst M.P.J.M.
van
Energie 25
oktober 2019
Gruijthuijs
en

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

kringlopen te willen sluiten en PS hierover te
informeren

begonnen en zal naar verwachting een half jaar in beslag nemen.
In de loop van 2020 worden uw Staten hierover geïnformeerd.
Daarna volgt een tweede stap, gericht op de optimalisering.
Er is bij een extern bureau een onderzoek uitgezet, dat is gericht
op de inventarisatie van de maatregelen voor particulieren gericht
op energiebesparing en opwek, en in welke mate deze effectief
zijn gebleken en waarom. Deze motie is in dit onderzoek
betrokken.

E.J. de Bie Motie M5 - Energieagenda 2019-2030: Dragen
Gedeputeerde Staten op om op korte termijn te
onderzoeken op welke wijze de provincie, samen
met gemeenten, energiecoöperaties en andere
organisaties, particulieren in Brabant kan stimuleren
om het isoleren en energie besparen gezamenlijk
(per huizenblok/straat/wijk) op te pakken.
M.P.J.M. Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe dat
van
onderzoeksrapporten gemaakt in opdracht van de
Gruijthuijs provincie in principe openbaar beschikbaar zijn.
en
Voor de wijze waarop onderzoeksrapporten en
adviezen worden ontsloten, worden nadere
richtlijnen en afspraken gemaakt. PS worden
hierover geïnformeerd
H.A.G.
Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
Ronnes
informeren over de invulling van de ethische
commissie van BSD en stelt voor om het datamanifest
met PS te bespreken

De uitvoering van deze toezegging is opgepakt door Kennis en
Onderzoek. Na het zomerreces 2020 worden PS geïnformeerd
over de uitkomsten.

In september 2020 worden de voorzitter en secretaris van de
ethische commissie door bestuur van de stichting benoemd.
Overige leden van de ethische commissie worden hierna benoemd
PS ontvangen in september een memo gedeputeerde over de
voortgang en het datamanifest.
Statenvoorstel 42/19 BURAP 2019: Gedeputeerde De analyse is in voorbereiding en gaat onderdeel uitmaken van
Grashoff zegt toe om medio 2020 te komen met een het regionaal programma Water en Bodem dat najaar 2020 aan
analyse om de KRW-doelen te realiseren.
uw Staten wordt aangeboden.
Actuele motie Moeflons (M46): Gedeputeerde
In september zal PS worden geïnformeerd via een memo
Grashoff zegt toe PS, over ongeveer 6 maanden, te gedeputeerde.
informeren over de nog uit te voeren monitoring
t.a.v het afschot en de vangst van de moeflons in
Brabant.
Agenda Circulaire Samenleving: Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten werken aan de totstandkoming van een
Spierings zegt toe om te bekijken of de provincie
Impuls Circulaire Samenleving (zie Statenmededeling
Proceswijziging Agenda Circulair Brabant 2020-2030). De
initiatieven van onderop, die zijn gericht op het
betrekken van inwoners en consumenten bij de
toezegging wordt in dit traject meegenomen. Uw Staten worden
circulaire samenleving, kan versterken.
bij de oplevering van de Impuls concreet geïnformeerd over de
wijze van afdoening van deze toezegging.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4600253

Themabijeenkomst M.P.J.M.
van
Energie 25
oktober 2019
Gruijthuijs
en

4606522

PS-vergadering 8
november 2019

E.P.J.
LemkesStraver

Agenda Circulaire Samenleving: Gedeputeerde
Spierings zegt toe om collegiaal af te stemmen over
het onderbrengen van het thema circulariteit van
water in het Provinciaal Milieu- en Waterplan of de
aanpak rondom verdroging.
Motie M89-2019 Brabant betrokken bij
naturontwikkeling: Dragen Gedeputeerde Staten op
om te onderzoeken in hoeverre de aanleg van nieuw
natuur gefinancierd kan worden door de verkoop
van groencertificaten aan bedrijven en inwoners die
hun CO2 voetafdruk willen verlagen; Provinciale
Staten over de resultaten hiervan te informeren.

4606704

PS-vergadering 8
november 2019

E.P.J.
LemkesStraver

Naar aanleiding van de themabijeenkomst heeft ambtelijk een
eerste gesprek plaatsgevonden tussen de thema's circulariteit en
water. Er wordt een vervolggesprek gepland om nader af te
stemmen, waarna uw Staten over het onderbrengen van het
thema circulariteit van water worden geïnformeerd.
Momenteel worden door enkele terreinbeherende organisaties en
milieufederaties CO2 methodieken voor bosaanplant uitgewerkt.
Deze methodieken worden uitgewerkt in standaarden waar
projecten voor bosaanplant aan moeten voldoen om
daadwerkelijk certificaten te kunnen uitgeven die vervolgens
kunnen worden gekocht door particulieren en bedrijven.
De provincie staat in nauw contact met enkele partijen die
momenteel methodieken uitwerken.
De methodieken moeten worden vastgesteld door de Greendeal
Nationale Koolstofmarkt wat naar verwachting eind 2020/begin
2021 zal plaatsvinden.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een leidraad. PS zal hier
naar verwachting in oktober over worden geïnformeerd.

4606714

PS-vergadering 8
november 2019

C.A. van
der Maat

4606724

PS-vergadering 8
november 2019

E.P.J.
LemkesStraver

Motie M140-2019 Ook de kwaliteit van de boom
telt: Verzoeken Gedeputeerde Staten om een
leidraad op te stellen waarin een verplichte
basiskwaliteit staat voor de bomen die moeten
worden herplant na illegale kap door eigenaren in
het buitengebied. Provinciale Staten binnen zes
maanden hierover te informeren.
Motie M141-2019 Een beperking mag geen
Provinciale Staten worden over de uitwerking van deze motie in
beperking zijn: Verzoeken Gedeputeerde Staten om Q2 van 2020 geïnformeerd.
te onderzoeken hoe we met de aanbevelingen uit
het rapport in de beperking toont zich de
meester.... , de communicatie uitingen van GS
toegankelijker te kunnen maken voor mensen met
beperkingen.
De gemeenten Helmond, Meierijstad, Oss, Tilburg, 'sMotie M105-2019 Onderzoek milieueffecten
nascheiding tov voorscheiding: Verzoeken het
Hertogenbosch als ook de Cure-gemeenten Eindhoven, GeldropMierlo en Valkenswaard hebben samen met de Provincie Noordcollege een onderzoek te starten naar de effecten
van nascheiding ten opzichte van vooraf scheiden
Brabant een initiatief gestart. Het initiatief bestaat uit het
en deze te delen met alle Brabantse colleges en
gezamenlijk onderzoeken op welke wijze nascheiding, aanvullend
gemeenteraden.
op de al bestaande bronscheiding, bij hoogbouw en hoog

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4607680

PS-vergadering 8
november 2019

4607697

PS-vergadering 8
november 2019

4608721

PS 8 november
2019

4608722

PS 8 november
2019

4608723

PS 8 november
2019

4608726

PS 8 november
2019

4613433

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

stedelijke gebieden kan bijdragen aan de landelijke
milieudoelstellingen en kostenbeheersing. De komende maanden
gebruiken de gemeenten om het onderzoek uit te voeren. Reeds
opgedane ervaringen bij de deelnemende gemeenten en
ervaringen elders in het land nemen de gemeenten hierin mee. We
verwachten in het najaar van 2020 de eerste resultaten hiervan
beschikbaar komen.
E.P.J.
54/19 Begroting: Gedeputeerde Grashoff zegt
Onze verwachting is nog steeds dat PS in het najaar 2020
toe om in het najaar 2020 PS te informeren over de geïnformeerd kan worden over de tussenrapportage nazorg van
LemkesStraver
tussenrapportage over de nazorg van stortplaatsen stortplaatsen.
E.P.J.
54/19 Begroting: Gedeputeerde Grashoff zegt
PS zal over de tweede fase van de inventarisatie in Q4 2020
Lemkestoe PS te informeren over de inventarisatie die wordt worden geïnformeerd.
Straver
uitgevoerd t.a.v. potentieel zeer zorgwekkende
stoffen
E.J. de Bie Begroting: Gedeputeerde Spierings zegt toe in de te In Q3 worden uw Staten hierover geïnformeerd.
verwachten statenmededeling over het stimuleren
van woning verduurzaming door particulieren
aandacht te schenken aan manieren van
informatievoorziening voor inwoners over
mogelijkheden van verduurzaming.
C.A. van
Begroting: Gedeputeerde Van der Maat zegt toe in Wij zullen uw Staten met de perspectiefnota nader informeren, in
der Maat de Begroting 2022 een passage op te nemen over aanloop naar de te voeren discussie met de begroting 2022.
hoe om te gaan met het restant van Essent-middelen
en hierover met PS in gesprek te willen gaan.
C.A. van
Begroting: Gedeputeerde Van der Maat zegt toe
In het eerste kwartaal van 2020 verwachten we een landelijke
der Maat een geactualiseerd overzicht van kansen voor
uitwerking van het Toekomstbeeld OV 2040, waarna we dit
ondertunneling bij knelpunten met
najaar een Brabantse uitwerking hiervan presenteren. Deze wordt
spoordoorkruisingen mee te nemen bij de uitwerking momenteel opgesteld in samenwerking met onze publieke en
van de bestuursopdracht 'Het toekomst klaar maken private partners. Wij zullen uw Staten t.z.t. ook een overzicht
van Brabant voor nieuwe vormen van mobiliteit'.
geven van de kansen voor ondertunneling bij spoorkruisingen.
M.P.J.M. Begroting: Gedeputeerde Van Gruijthuijsen zegt toe Gedeputeerde Staten werkt aan de totstandkoming van de
van
in de Economische Visie 2030 sleuteltechnologieën economische visie 2030. Hierin wordt de gedane toezegging om
Gruijthuijs een plek te zullen geven, inclusief de ethiek en de rol sleuteltechnologieën (rol en ethiek) verwerkt. De economische visie
en
van de provincie Noord-Brabant daarbij.
2030 zal u in oktober doen toekomen.
Aan Zorgbelang is gevraagd om de
Zorgbelang heeft de opdracht gekregen en verwacht voor de
E.PJ.
Lemkesziekenhuisvoorzieningen in kaart te brengen. De
zomer de uitkomsten van onderzoek te kunnen aanbieden.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
Straver
4628730

PS-vergadering 13 H.A.G.
Ronnes
-12-2019

4628731

PS-vergadering 13 H.A.G.
Ronnes
-12-2019

4628732

PS-vergadering 13 H.A.G.
Ronnes
-12-2019

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer
verwacht en dan naar PS gestuurd.
Motie M165A-2019 Prioriteiten stellen bij uitgave
Momenteel is het Brabantse stikstofloket operationeel. Hierin
stikstofruimte: Vragen het college Stikstofruimte die
worden provinciale vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.
vanuit de provinciale stikstofbank uitgegeven kan
Het is nog niet mogelijk om daadwerkelijk stikstof uit te geven. Op
worden prioritair ten goede te laten komen aan
korte termijn wordt extern salderen opengesteld en is vanaf dat
projecten die de werkgelegenheid stimuleren.
moment vergunningverlening en uitgifte van stikstof mogelijk aan
maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Om de
beschikbare stikstofruimte zo efficiënt mogelijk te benutten, is het
gewenst overschot in het SSRS te plaatsen, hiervoor is echter nog
geen provinciale module opgenomen. Deze wordt in feb 2021
verwacht.
Nb. Op dit moment is in het SSRS uitsluitend een module
opgenomen waarmee vergunningverlening voor
woningbouwprojecten en 7 MIRTprojecten mogelijk is.
Motie M166-2019 Generieke maatregelen: Vragen De uitwerking van deze motie zal landen zal landen in de
Gedeputeerde Staten om Binnen drie maanden een Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. Deze wordt begin 2021
visueel inzicht te geven in de diverse generieke
behandeld in PS.
maatregelen, de beoogde stikstofreductie en de
planning zodat voor alle Brabanders helder is wat
er op de gebieden van industrie, bouw en mobiliteit
de komende periode staat te gebeuren.
Deze motie is afgedaan in deze LINK statenmededeling.
Motie M167-2019 Koppelkansen: Dragen
Gedeputeerde Staten op om: Voor 1 februari 2020
juridisch te verkennen of en hoe het mogelijk is om
voor agrarisch ondernemers die hun stikstofruimte
middels 1. Een landelijke regeling, 2. De Brabantse
gebiedsgerichte aanpak aan de overheid
beschikbaar stellen ook de met deze transactie
gepaarde verkregen stalderingsmeters uit de markt
genomen kunnen worden; Een afwegingskader te
maken waarin opgenomen is op welke wijze
Gedeputeerde Staten deze verkregen ruimte in wil
zetten voor andere maatschappelijke opgaven zoals
de woningbouw, klimaatadapatie, de
energietransitie, etc..; Deze aanpak op te nemen in

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4628733

PS-vergadering 13
-12-2019

4628734

PS-vergadering 13
-12-2019

4643286

Themabijeenkomst
N&M d.d. 17
januari 2020

4643294

PS-vergadering 17
januari 2020

4648412

PS-vergadering 31
januari 2020

Inhoud motie Z toezegging

de beleidsregel en uit te voeren; Provinciale Staten
op gepaste momenten hierover te informeren.
H.A.G.
Motie M168-2019 Versnelling Circulaire
Ronnes
Samenleving: Verzoekt het College bij de uitwerking
van het Brabantse programma Circulair en de
Brabantse Aanpak Stikstof te onderzoeken op welke
wijze dit advies van de Commissie Remkes navolging
kan krijgen, door het stimuleren van circulaire bouw
en bedrijventerreinen en waar mogelijk het
aanpassen van aanbestedings- en
vergunningvoorwaarden.
E.P.J.
Motie M174A-2019 Strostallen: Verzoekt
LemkesGedeputeerde Staten In gesprek te gaan met
Straver
eigenaren van strostallen en samen met deskundige
te onderzoeken hoe strostallen door middel van
innovaties kunnen worden ingepast in amendement
A8 van 25 oktober 2019.
E.P.J.
Aanpassingen EVZ-beleid: Gedeputeerde Grashoff
Lemkeszegt toe een evaluatie uit te voeren of met de
Straver
verhoging van het subsidiepercentage voor de
gemeentelijke delen van de EVZ's de doelstellingen
van het EVZ beleid worden gehaald?
E.J. de Bie Initiatiefvoorstel Kinderen & Democratie, Motie M32020 (voortgezet) speciaal onderwijs en democratie
Roep GS op om in de uitvoering van het
initiatiefvoorstel Kinderen & Democratie nadrukkelijk
ook het (voortgezet) speciaal onderwijs te
betrekken; en om in de evaluatie te vermelden welke
acties zij hiervoor ondernomen hebben.
E.P.J.
Motie M4-2020 Gemeentelijke verantwoordelijkheid
Lemkesin EVZ-beleid; vragen het college alternatieven te
Straver
ontwikkelen, los van het subsidiepercentage, om de
balans tussen de provinciale en gemeentelijke
verantwoordelijkheid in het EVZ-beleid te bewaren;
deze alternatieven uit te werken en hierover dit
najaar, als ook de EVZ-opgave duidelijk is, te

Stand van Zaken

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in de uitwerken
van de BOS, deze wordt begin 2021 in PS behandeld.

Wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen plan van aanpak
rondom het amendement A8^lan van aanpak Time to Market.

Over het resultaat van een evaluatie worden de Staten in een
Statenvoorstel EVZ geïnformeerd in november 2020.

Uitwerking is opgepakt, o.a. samen met initiatiefnemers. In
verband met Corona heeft het inpluggen in schoolprogramma's
vertraging opgelopen. We verwachten uw Staten in Q4 te kunnen
informeren.

De gevraagde alternatieven worden in november 2020 met een
Statenvoorstel aangeboden aan de Staten.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4648417

PS-vergadering 31
januari 2020

4651668

Themabijeenkomst E.P.J.
N&M 31 januari
Lemkes2020
Straver

4651690

Themabijeenkomst E.P.J.
LemkesN&M 31 januari
2020
Straver

4651692

Themabijeenkomst E.P.J.
N&M 31 januari
Lemkes2020
Straver

4651695

PS 31 januari
2020

E.P.J.
LemkesStraver

4651696

PS 31 januari
2020

E.P.J.
LemkesStraver

4651698

PS 31 januari
2020

4651708

PS 31 januari
2020

E.P.J.
LemkesStraver
E.P.J.
LemkesStraver

E.P.J.
LemkesStraver

Inhoud motie / toezegging
rapporteren aan Provinciale Staten.
Motie M5a-2020 EVZs geen onderdeel van Natura
2000; dragen GS op dat nieuw aan te leggen
ecologische verbindingszones nooit onderdeel
mogen uitmaken van het Natura 2000-netwerk.
Opdracht omgevingsdiensten: Gedeputeerde
Grashoff zegt toe PS nader te informeren over de
Brabantse Omgevings Datalab Z Risicogericht
Toezicht en Handhaving en daar ook de provinciale
datavisie in mee te nemen.
Opdracht omgevingsdiensten: Gedeputeerde
Grashoff zegt toe PS nader inzicht te bieden in
aantallen, tijdsbesteding en kosten van de
verschillende aanvragen voor
omgevingsvergunningen (incl de RWZI's) waarbij
tevens inzicht wordt gegeven in de verschillen in
leges Wet natuurbescherming tussen agrarische en
industriële bedrijven.
Opdracht omgevingsdiensten: Gedeputeerde
Grashoff zegt toe PS te informeren over het plan
rondom het updaten en nieuwe werkwijze invullen
Web bvb en BZV.
Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen EVZ beleid:
Gedeputeerde Grashoff zegt toe onderzoek te doen
naar de midddelen (incl grondruil) om gemeentes
EVZ te laten realiseren.
Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen EVZ beleid:
Gedeputeerde Grashoff zegt toe PS dit najaar te
informeren over de EVZ waarbij ook lopende
burgerinitiatieven worden betrokken.
Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen EVZ beleid:
Gedeputeerde Grashofff zegt toe geen proces op te
zetten tot opwaardering van EVZ naar N2000.
Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen EVZ beleid:
Gedeputeerde Grashoff zegt toe PS schriftelijk te
informeren over bijenonderzoeken in relatie tot de

Stand van Zaken

Afgedaan

De uitvoering van deze motie wordt in het najaar van 2020
opgepakt.

Medio 2020 vindt er een evaluatie van het Brabants Omgevings
Datalab (BOD) plaats. Dit zal gedeeld worden in het 3
Directeurenoverleg. Op basis hiervan zullen we communiceren
over de resultaten, de rol van informatiegestuurd werken in de
VTH opdracht en de overige vervolgstappen.
De staten worden hierover met een memo gedeputeerde. Deze is
15-9 naar de griffie verzonden

Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld i.s.m. de
omgevingsdiensten. Naar verwachting is dit beschikbaar in Q42020.
Over het resultaat van het onderzoek worden de Staten in
november 2020 met een Statenvoorstel geïnformeerd.

De Staten worden daarover in november 2020 geïnformeerd met
een Statenvoorstel.

Antwoord op motie is onderdeel van Statenvoorstel EVZ
actualisatie die in november 2020 aan PS wordt aangeboden.
De Staten worden hierover geïnformeerd met een Statenvoorstel
in november 2020.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4651776

4651778

4661011

4661016

4661022

Inhoud motie Z toezegging

EVZ.
Rondvraagmoment E.P.J.
Rondvraagmoment: Gedeputeerde Grashoff zegt
31 januari 2020
Lemkesnaar aanleiding van de vragen van PvdA fractie
Straver
over legionella besmettingen toe dat als er extra
maatregelen nodig zijn naar aanleiding van de
onderzoeksrapport van het RIVM PS worden
geïnformeerd, zoals ook aangegeven in de
Statenmededeling van 12 november 2019.
Gedeputeerde Grashoff zal bij het IPO nagaan
welke tijdsplanning hier achterligt en PS hier nader
over informeren.
PS 31 januari
C.A. van Statenvoorstel 73/19 Algemene
2020
der Maat Bijdrageverordening Noord-Brabant: Gedeputeerde
Van der Maat zegt bij de behandeling van
Statenvoorstel 73/19 Algemene
Bijdrageverordening Noord-Brabant toe dat GS
indachtig alle inbreng die is geleverd en de
gesprekken die in de PS-vergadering zijn gevoerd
zullen bekijken hoe het register zo op te bouwen is
dat het de juiste informatie geeft anders dan
bedragen en postcodes o.i.d. zodat PS er ook echt
iets aan hebben.
Rondvraagmoment E.J. de Bie Gedeputeerde Van Merrienboer zegt tijdens het
14 februari 2020
rondvraagmoment van 14 februari 2020 voor wat
betreft het onderwerp internetconsultatie toe om de
ervaringen met de eerste internetconsultatie aan het
einde van het jaar met PS te delen.
PS-vergadering 14 E.P.J.
Statenvoorstel 10/20 Wijziging IOV: Gedeputeerde
februari 2020
LemkesGrashoff zegt toe de ingediende Motie M11/2020
Straver
en M12/2020 te betrekken bij de verdere
gesprekken de komende maanden over het
veehouderijbeleid.
PS-vergadering 14 E.P.J.
Statenvoorstel 10/20 Wijziging IOV: Gedeputeerde
februari 2020
LemkesSpierings zegt toe nogmaals met de minister in
Straver
gesprek te gaan voor het toekennen van voorlopige
emissiefactoren bij proefstallen.

Stand van Zaken
PS is middels een memo gedeputeerde d.d. 30 april 2020
geïnformeerd over de aanpak en planning m.b.t. legionella bij
afvalwaterzuiveringsinstallaties. In het najaar van 2020
verwachten wij u een overzicht geven van de stand van zaken met
betrekking tot de bedrijven waarvoor de provincie bevoegd
gezag is.

Momenteel wordt gewerkt aan de eerste bijdrage regelingen die
op basis van de Algemene Bijdrageverordening worden verstrekt.
Parallel werken we aan een goede manier van registreren. Wij
zullen uw Staten in het najaar van 2020 informeren over de
eerste bijdrageregelingen en de wijze van registreren en
rapporteren aan PS.

PS worden geïnformeerd over de ervaringen van de eerste
internetconsultatie.

Naar aanleiding van het nieuwe bestuursakkoord dat 7 mei is
gepresenteerd zal de IOV worden aangepast. Motie M11
(jongvee in de IOV uitzonderen van stalaanpassingsplicht) en
M12 (motie green deal kalverhouderij) kunnen daarbij betrokken
worden.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4667973

PS-vergadering 31
januari 2020

Toezegging is toegevoegd aan C2259469; De toezeggingen
worden behandeld in Statenvoorstel 13 november 2020.

4698022

PS-vergadering 8
mei 2020

4698691

Ruimte d.d. 24
april 2020

H.A.G.
Ronnes

4698692

Ruimte d.d. 24
april 2020

H.A.G.
Ronnes

4699280

Themabijeenkomst E.P.J.
Natuur en Milieu
Lemkesd.d. 8 mei 2020
Straver

41/19 Aanpassingen EVZ -beleid: Gedeputeerde
Grashoff zegt toe PS dit najaar een voorstel voor te
leggen omtrent het beleid omtrent faunapassages
Motie M38-2020 Human centric approach
Datavisie: Verzoeken Gedeputeerde Staten de
human centric approach als uitgangspunt te nemen in
de datavisie waarbij toekomstige oplossingen voor
problemen worden ontwikkeld vanuit het menselijk
perspectief bij alle stappen in het
probleemoplossingsproces te betrekken, zodat
publieke waarden zoals menselijke waardigheid,
vrijheid, gelijke behandeling en een eerlijke
rechtsgang zo goed mogelijk dienen worden
beschermd in het Noord-Brabantse digitaliserings- en
databeleid ten dienste staat voor het algemene
publieke belang in de data-economie.
Woningbouw in Brabant: Gedeputeerde Van
Merrienboer zegt toe PS te informeren over de
opbrengsten van het bestuurlijk overleg
vakantieparken.
Woningbouw in Brabant: Gedeputeerde Van
Merrienboer zegt toe PS, dit najaar, te informeren
over de opgave kantoren in relatie tot wonen
waarbij tevens de aanpak kantoren in het kader van
werklocaties o.l.v. de B5 wordt meegenomen.
Statenvoorstel 25/20 Verklaring vvgb PIP N69:
Gedeputeerde Grashoff zegt toe dat ook in de
volgende paaiperiode er toezicht wordt gehouden
op het verbod van de heiwerkzaamheden in deze
periode en de daaraan verbonden voorschriften.

E.P.J.
LemkesStraver
M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

Afgedaan

De human centric approach wordt als uitgangspunt genomen bij
de uitwerking van het digitaliserings- en databeleid van de
provincie. Deze benadering vormt ook één van de uitgangspunten
voor de uitwerking van het programma dataeconomie dat Q4
2020 uw Staten zal doen toekomen.

In september 2020 ontvangen PS een memo gedeputeerde met de
opbrengsten van het bestuurlijk overleg.

In september ontvangen PS de toegezegde informatie.

Medio oktober 2020 staan heiwerkzaamheden voor KW14
(kleine beekdalbrug) gepland. Dat is buiten de paaiperiode.
Maar los daarvan gaat de aannemer van de N69 zorgvuldig om
met de beekprik en andere soorten. De omgevingsdienst houdt
actief toezicht op de werkzaamheden van de aannemer N69 en
het door deze partij naleven van de soorten ontheffing. Ter
onderbouwing: zo heeft de aannemer N69 eind mei de beekprik
afgevangen voor een verlegging van een deel van de Keersop.
Ook daar is toezicht bij geweest door de omgevingsdienst. Er zijn
destijds geen constateringen vastgesteld, hetgeen per brief is
vastgelegd door de omgevingsdienst Omgevingsdienst Brabant

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4706406

PS vergadering 15 C.A. van
mei 2020
der Maat

4706407

PS vergadering 15
mei 2020

4706408

PS vergadering 15
mei 2020

4706411

PS vergadering 15
mei 2020

4706412

PS vergadering 15
mei 2020

4706414

PS vergadering 15
mei 2020

4706415

PS vergadering 15
mei 2020

Inhoud motie Z toezegging

Motie M39-2020 Bestuursakkoord 2020-2023:
Verzoeken Gedeputeerde Staten het
bestuursakkoord 'Samen, Slagvaardig en Slim: Ons
Brabant' als uitgangspunt te nemen voor het te
voeren beleid in de periode 2020-2023 en daar
waar mogelijk met alle partijen de in het
Bestuursakkoord beschreven ambities te realiseren.
Motie
M46a-2020 Gezondere lucht: Verzoekt het
E.PJ.
LemkesCollege te investeren in meer RIVM-meetpunten in
Straver
Noord-Brabant.
E.P.J.
Motie M49a-2020 Blijvende aandacht voor
Lemkesdierenwelzijn nodig: Verzoekt het College zo snel als
Straver
mogelijk aan de Provinciale Staten haar visie op het
verbeteren van het dierenwelzijn in Brabant, met
bijbehorende acties en maatregelen, kenbaar te
maken.
C.A. van
Motie M61-2020 Vrachtverkeer uit dorpen:
der Maat Verzoeken het College de mogelijkheden te
onderzoeken om sluiproutes te blokkeren voor
doorgaand vrachtwagenverkeer en hiertoe met
betrokken gemeenten te overleggen.
C.A. van Motie M62-2020 Investeren in wegen: Verzoeken
der Maat het College zo snel mogelijk aan de slag te gaan me
projecten in de MIRT-pijplijn zitten en - waar nodig
in contact met rijk en gemeenten - zo snel mogelijk
naar de realisatiefase te brengen.
C.A. van
Motie M64a-2020'100': Verzoeken het College
der Maat om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de
maximumsnelheid op de N279-Noord te verhogen
van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur
en daarvoor geluidswerende maatregelen te treffen
waar dit nodig is.
EJ. de Bie Motie M68a-2020 Werk maken van de
mogelijkheden van kernenergie, waaronder Thorium
Molten Salt Reactor (ThoriumMSR): Verzoeken het

Stand van Zaken

Afgedaan

Noord.
De uitwerking van het bestuursakkoord krijgt vorm in
Bestuursrapportage II en de Begroting 2023.

4-6 motie door in behandeling genomen.

Met een memo gedeputeerde op 31 augustus bent u geïnformeerd
over deze motie.

Afgedaan

Met de programmering Mobiliteit, die op 8 september aan uw
Staten is verzonden, geven wij aan op welke wijze wij projecten
tot een voorspoedige uitvoering brengen. Daarbij zijn we in
intensief contact met de markt en het ministerie.

Afgedaan

Onderzoek gestart. Naar verwachting in september afgerond,
info volgt via memo gedeputeerde.

Ambtelijk is een verkenning gestart, samen met wetenschappers,
om deze techniek op waarde te schatten voor de Brabantse
energiemix. We verwachten uw Staten in Q1 van 2021 te kunnen

Stuknr. Vergadering POHO

4706417

PS vergadering 15 E.P.J.
Lemkesmei 2020
Straver

4706418

PS vergadering 15 M.P.J.M.
mei 2020
van
Gruijthuijs
en

4706419

PS-vergadering

4709811

4718525

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

C.A. van
der Maat

PS 5 juni 2020

M.P.J.M.
van

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

College om de generatie IV kernenergie, waaronder
de ThoriumMSR technologie als nieuwe en
innovatieve techniek aan te merken en voor NoordBrabant actief werk te maken met deze techniek.
Motie M51a-2020 Afrastering tegen wolf in
Brabant: Verzoeken GS om contact te zoeken met
de wolvencommissie in de provincie Gelderland en te
kijken of, en zo ja hoe hun preventieplan kan
worden overgenomen in Brabant en hierover zo
spoedig mogelijk te rapporteren aan PS.

berichten.

Motie M52-2020 Artikel 217a-onderzoeken
vermelden: Dragen GS op voortaan in de
Onderzoeks- en Adviesagenda voortaan
onderscheidelijk aan te geven welke onderzoeken
zijn/worden uitgevoerd op basis van artikel 217a
van de provinciewet.
Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie
Provincie Noord-Brabant 2020-2025:
Gedeputeerde Van Gruijthuijsen zegt toe
Statenleden periodiek (vaker dan eenmaal per jaar)
mee te zullen nemen in de bewustwording van de
data d.m.v. ondersteuning door het college van GS
in werkbezoeken, bijeenkomsten en experts in
digitalisering en ethiek.
Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie
Provincie Noord-Brabant 2020-2025:
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe na de zomer
met een brede Statenmededeling te komen over het
doorontwikkelen van de organisatie. Daarin zal
archivering een specifieke plek krijgen en wordt de
HR kant meegenomen.
Motie M82-2020 Een blijvende herinnering:
Verzoeken Gedeputeerde Staten daarom te

Gedeputeerde Lemkes - Straver heeft in juni contact gezocht met
Pieter van Geel, voorzitter van de wolvengebiedscommissie
Gelderland. Samen met hem wordt gekeken hoe we ons in
Brabant gezamenlijk kunnen inspannen om wolvenschade zoveel
mogelijk te voorkomen en beter voorbereid kunnen zijn op
zwervende wolven in de toekomst. Hiertoe is een Platform Wolven
ingesteld dat Pieter van Geel zal leiden. Dit Platform zal naar
verwachting in mei 2021 een advies uitbrengen waarover PS zal
worden geïnformeerd.
In de Onderzoeks- en Adviesagenda zal voortaan
onderscheidelijk aan worden gegeven welke onderzoeken
zijn/worden uitgevoerd op basis van artikel 217a van de
provinciewet. Dit zal tijdens de gebruikelijke sturing- &
verantwoordingscyclus (als bijlage van de perspectiefnota) aan u
doen toekomen. Eerstvolgend perspectiefnota 2021.

Bij de vierde meting (meetperiode 16-22 juni 2020) naar de
maatschappelijke impact corona van het Pon is aan 2244

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
Gruijthuijs
en

4718531

PS 5 juni 2020

4718551

Themabijeenkomst C.A. van
Bestuur en
der Maat
Financiën

4718574

PS 5 juni 2020

E.PJ.
LemkesStraver

P.C.T.G.
Smit

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Brabanders gevraagd of zij behoefte hebben aan een Brabants
gedenkteken voor coronaslachtoffers of een andere vorm van
gedenken. 7^ vindt dat op dit moment niet nodig. 7% geeft aan
hier wel behoefte aan te hebben en 22% geeft aan dat (nog) niet
te weten.
We houden de ontwikkeling van corona in de gaten en bij een
mogelijk tweede golf kunnen we de behoefte nog eens meten.
Motie M83-2020 Provinciale aanpak van de wolf:
Gedeputeerde Lemkes - Straver heeft dit onderwerp
Verzoeken Gedeputeerde Staten om met het rijk, de geagendeerd in IPO-verband. Over de resultaten hiervan zal PS
IPO en alle andere beschikbare kanalen in overleg worden geïnformeerd. Op dit moment is hier nog geen planning
te gaan over de wijze waarop om moet worden
van beschikbaar. Naast de agendering van dit onderwerp in IPOgegaan met de wolf; Het creëren van
verband, is in Brabant een Platform Wolven ingesteld welke naar
handelingsperspectief om te voorkomen dat wolven verwachting in mei 2021 een advies zal uitbrengen over hoe we
ons in Brabant gezamenlijk kunnen inspannen om wolvenschade
te lang aanwezig zijn, c.q. gaan verblijven in
gebieden die hiervoor ongeschikt zijn. Dit is zowel in zoveel mogelijk te voorkomen en beter voorbereid kunnen zijn op
het belang van de natuur (het welzijn van de wolf), zwervende wolven in de toekomst.
de agrariër (die veel schade kan ondervinden, c.q.
kosten moet maken om aan preventie te doen) en de
bewoners (bij wie gevoelens van onrust en zorg
ontstaan).
Aandeelhouderslening Enexis: Gedeputeerde Van
der Maat zegt toe PS ontvangen direct na de zomer
en nog voor de begroting de procesuitwerking hoe
GS de financiële duurzaamheid van de provincie
voor zich ziet waarbij de vragen aan de orde zijn
hoe GS omgaan met de terugloop van 225
miljoenen en hoe GS omgaan met de financiële
taakstelling.
Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op
Dit is in gang gezet. Op 14 september 2020 is een brief naar de
ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming
OD's gestuurd met daarin een verzoek tot afstemming van de
2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen
ontwerpbegrotingen. We zijn in afwachting van behandeling van
Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en deze brief in de AB's of DB's van de OD's.
West (OMWB) en Noordoost (ODBN)':
In de SM over de kadernota's begin 2021 kunnen we aangeven
Gedeputeerde Smit zegt toe om met de
of dat gelukt is en zullen daarvoor een plekje in de SM opnemen.
omgevingsdiensten het gesprek te voeren om te
kijken of het mogelijk is de planning van de
onderzoeken of in Brabant draagvlak is voor een
blijvende tastbare herinnering voor alle slachtoffers
van het Corona virus. En indien hier draagvlak voor
is, dit uit te werken samen met de Brabanders.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4718579

PS 5 juni 2020

P.C.T.G.
Smit

4718580

PS 5 juni 2020

P.C.T.G.
Smit

4718581

PS 5 juni 2020

P.C.T.G.
Smit

4718582

PS 5 juni 2020

P.C.T.G.
Smit

4721042

PS-vergadering 19 W.F.C.
juni 2020
van

Inhoud motie Z toezegging
ontwerpbegrotingen op elkaar af te stemmen.
Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op
ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming
2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen
Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en
West (OMWB) en Noordoost (ODBN):
Gedeputeerde Smit zegt toe PS te informeren over
de gesprekken met het Rijk over de bekostiging van
de bodemtaken als gevolg van het uitstel van de
Omgevingswet.
Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op
ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming
2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen
Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en
West (OMWB) en Noordoost (ODBN):
Gedeputeerde Smit zegt toe PS te informeren over
de relatie van het nieuwe bestuursakkoord op het
provinciale budgettaire kader voor de
ontwerpbegrotingen.
Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op
ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming
2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen
Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en
West (OMWB) en Noordoost (ODBN):
Gedeputeerde zegt PS toe de vinger aan de pols
houden bij de ODBN en PS hierover te informeren.
Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op
ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming
2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen
Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en
West (OMWB) en Noordoost (ODBN):
Gedeputeerde Smit zegt toe PS te informeren over
mogelijke voorfinanciering van projecten bij de
omgevingsdiensten.
Motie M89a-2020 Omvang, uitrusting en
bevoegdheden groene BOA's in het buitengebied:

Stand van Zaken
In het GS-dossier en SM over de opdracht 2021 komen hierop
terug. Dit speelt rond november 2020.

In het GS-dossier en SM over de opdracht 2021 komen we hierop
terug. Dit speelt rond november 2020.

Dit doen we via de gebruikelijke momenten wanneer er een
ontwerpbegroting en jaarrekening ligt. Dit speelt weer in de
periode maart - mei 2021. Mochten er tussentijds belangrijke
issues zijn dan informeert Peter Smit PS hierover.

In het GS-dossier en SM over de opdracht 2021 komen we hierop
terug. Dit speelt rond november 2020.

In uitvoering.

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO
Pinxteren

PS vergadering 9
juni 2020
van
Pinxteren

4721049

PS-vergadering 19 M.P.J.M.
juni 2020
van
Gruijthuijs
en

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

Vragen het college: Bij andere provincies te
inventariseren hoe omgegaan wordt met de omvang
(fte's), bevoegdheden en uitrusting van groene boa's
en wat de verschillen zijn met de groene boa's van
het SSIB; Hier tevens in mee te nemen: Het
percentage groene boa's dat opgeleid is voor en/of
uitgerust is met een wapen; het percentage groene
boa's dat opgeleid is voor en/of uitgerust kan
worden met een wapen; het percentage groene
boa's dat uitgerust is of kan worden met bijv een
wapenstok, een bodycam, een hond, pepperspray
of een taser; Te onderzoeken of een wapenstok, een
bodycam, een hond, pepperspray, een taser of een
wapen nuttig en wenselijk is om aan de uitrusting van
de groene boa's van het SSIB toe te voegen;
Provinciale Staten hier dit jaar en uiterlijk voor de
begrotingsbehandeling 2021 over te informeren.
Motie M95-2020 Blijvende aandacht tegengaan
uitbuiting arbeidsmigranten: Vraagt het college: Bij
de uitvoering van de bestuursopdracht Veiligheid in
de overleggen met het RIEC blijvend aandacht te
houden voor de uitvoering van het aanvalsplan
voorkoming uitbuiting arbeidsmigranten en de staten
hierover bij gelegenheid over de voortgang te
rapporteren)
Motie M104-2020 Arbeidsmarkt in crisistijd:
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
bij de uitwerking van het Actieplan Arbeidsmarkt
2020-2023 nadere afspraken te maken over (om)
scholing en het ondersteunen van mensen van werk
naar werk, richting sectoren met voldoende
baankansen, over extra aandacht voor kwetsbare
groepen zoals flexwerkers, zzp'ers en ouderen, over
de noodzaak van voldoende stages en leerbanen
voor jongeren, en over het investeren in en behoud
van vakmensen; de inzet op het bovenstaande te

Wordt meegenomen in plan van aanpak SSIB 2021-2023. Dit
plan wordt 17 sept in stuurgroep SSiB behandeld en dan volgt
besluitvorming in AB's omgevingsdiensten. Voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling wordt het plan ter informatie aangeboden
aan PS. Daarin wordt de motie afgehandeld.

De toezegging om bij de uitwerking van het Actieplan
Arbeidsmarkt 2020 2023 nadere afspraken te maken over (om)
scholing en het ondersteunen van mensen van werk naar werk,
richting sectoren met voldoende baankansen, extra aandacht
voor flexwerkers etc. is onderdeel van de afspraken die worden
gemaakt met de arbeidsmarktregio's. Zij zijn voor de Provincie de
aangewezen organisaties om hier regionaal invulling aan te
geven. Over deze afspraken worden de Staen geïnformeerd in
Q4 2020.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4721054

PS-vergadering 19
juni 2020

4721055

PS-vergadering 19
juni 2020

4721058

PS-vergadering 19
juni 2020

4728000

Beantwoording
schriftelijke vragen
4702373

Inhoud motie Z toezegging

monitoren en Provinciale Staten hierover te blijven
informeren
M.P.J.M. Motie M105-2020 Meewegen recente
van
arbeidsmarktstudies: verzoeken het college van
Gruijthuijs Gedeputeerde Staten om: bij de uitwerking van het
Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 de Ínhoud van
en
voornoemde rapporten mee te wegen
M.P.J.M. Motie 107a-2020 Aanpak Discriminatie
van
Arbeidsmarkt: Verzoekt Gedeputeerde Staten: In de
Gruijthuijs uitvoering van het actieplan Arbeidsmarkt ook
en
aandacht te geven aan discriminatie op de
arbeidsmarkt door samen met de gemeenten,
werkgevers en andere bij deze problematiek
betrokkene maatschappelijke organisaties, binnen 6
maanden een provinciale plan van aanpak te maken
met als doelstelling om komende 4 jaar de
discriminatie op het arbeidsmarkt in Brabant zoveel
mogelijk te voorkomen en tegen te gaan
M.P.J.M. Motie M108-2020 Arbeidsmigranten: Verzoeken
van
Gedeputeerde Staten: In de uitvoering van de
Gruijthuijs actieplan Arbeidsmarkt, samen met de gemeenten,
en
vakbonden en ondernemingen/sectoren waar veel
arbeidsmigranten werkzaam zijn te komen met een
plan van aanpak waarin: de uitbuiting van de
arbeidsmigranten tegen gegaan kan worden; de
positie van de arbeidsmigranten zoals huisvestiging,
arbeidsvoorwaarden, scholing te verbeteren zodat
hun participatie in onze samenleving bevorderd
worden.
E.J. de Bie Antwoord: In de Amercentrale wordt alleen
gecertificeerd materiaal gebruikt als biobrandstof.
Dit is ook voorwaarde voor de vergunning en SDE+
subsidie die door het rijk aan de biomassacentrale is
verleend. Daarbij gaat het om een uitgebreid pakket
van duurzaamheidseisen, onder meer op het gebied
van bosbeheer. RVO controleert of bedrijven aan

Stand van Zaken

De analyse van de commissie Regulering van Werk en de
kabinetsreactie op de rapporten van de WRR worden in de gaten
gehouden. Zodra de kabinetsreactie bekend is wordt zo nodig
deze input verwerkt in de uitvoering van het actieplan.
De toezegging om in de uitvoering van het actieplan arbeidsmarkt
ook aandacht te geven aan discriminatie op de arbeidsmarkt en
dit tegen te gaan in samenwerking met de partners wordt
opgepakt via de arbeidsmarktregio's. Zij zijn voor de Provincie de
aangewezen organisaties om hier regionaal invulling aan te
geven. Over deze afspraken worden de Staten geïnformeerd in
Q4 2020.

De toezegging om in samenwerking met de partners van de
provincie de positie van arbeidsmigranten, zoals huisvesting,
arbeidsvoorwaarden en scholing is opgepakt via het bestuurlijke
platform arbeidsmigratie. Het bestuurlijk platform heeft als doel het
opheffen van knelpunten bij arbeidsmigratie. Zij houdt zich bezig
met concrete casuïstiek (die uit het veld wordt aangereikt), roept
per vraagstuk de benodigde partijen bijeen en voorziet in
doorzettingskracht bij het aanreiken en bevorderen van
oplossingen.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4728661

PS-vergadering 3
juli 2020

C.A. van
der Maat

4728666

PS-vergadering 3
juli 2020

E.P.J.
LemkesStraver

4728671

PS-vergadering 19 P.C.T.G.
juni 2020
Smit

4728672

PS-vergadering 19 P.C.T.G.
juni 2020
Smit

Inhoud motie Z toezegging
deze eisen voldoen, alvorens de subsidie wordt
versterkt.
Wij zullen geen uitgebreid onderzoek starten, maar
omdat wij uw zorgen delen zijn wij bereid nadere
informatie in te winnen over de juistheid van de
berichtgeving.
Motie M118-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020
Statenvoorstel 23/20: Verbeteringsslag
subsidieregister', ingediend door de PVV: Dragen
GS op: Om de drie suggesties van de accountant
met betrekking tot het subsidieregister over te nemen
en in het register te verwerken; Om daarnaast ook
de verstrekte subsidies in het subsidieregister te
voorzien van aanklikbare links die per subsidie
leiden naar de subsidiedocumenten, zodat eenieder
op een transparante manier informatie over de
subsidies en verstrekkingen van de provincie kan
terugvinden.
Motie M134-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020
Statenvoorstel 54/20: 'Geen Granuliet in
Meanderende Maas', ingediend door PvdA,
ChristenUnie-SGP, 50PLUS, PVV, Forum voor
Democratie en Partij voor de Dieren: Verzoeken
Gedeputeerde Staten daarom om te garanderen dat
bij de realisatie van de visie Meanderende Maas
dat bij verondiepingen geen granuliet of een
vergelijkbare stof wordt gebruikt.
Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie inclusief
uitwerking bestuursopdracht 'Stoppen van de
verdroging met een waterrobuuste inrichting van
Brabant': Gedeputeerde Smit zegt toe PS te
informeren en te betrekken bij de totstandkoming van
het RWP
Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie inclusief
uitwerking bestuursopdracht 'Stoppen van de
verdroging met een waterrobuuste inrichting van

Stand van Zaken

PS worden in november/december met en statenmededeling
geïnformeerd over het ontwerp-RWP. Ook is een
themabijeenkomst aangevraagd om hierover met PS (begin 2021)
het gesprek te voeren.

Deze informatie wordt verwerkt in de statenmededeling over het
ontwerp-RWP dat in november/december aan PS wordt
aangeboden.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4728673

PS-vergadering 19 P.C.T.G.
juni 2020
Smit

4728679

PS-vergadering 19 P.C.T.G.
juni 2020
Smit

4728697

Themabijeenkomst M.P.J.M.
Economie en
van
Internationalisering Gruijthuijs
en
Themabijeenkomst E.P.J.
Economie en
LemkesInternationalisering Straver

4728700

4728703

PS-vergadering 19 W.F.C.
juni 2020
van
Pinxteren

4728705

PS-vergadering 19 W.F.C.
juni 2020
van
Pinxteren

4728706

PS-vergadering 19 W.F.C.

Inhoud motie Z toezegging
Brabant': Gedeputeerde Smit zegt toe om te bezien
of er bij de afgifte van nieuwe
grondwateronttrekkingsvergunningen deze ook
tijdelijk verleend kunnen worden.
Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie inclusief
uitwerking bestuursopdracht 'Stoppen van de
verdroging met een waterrobuuste inrichting van
Brabant': Gedeputeerde Smit zegt toe PS te
informeren over de gevolgen als niet aan de KRWdoelstellingen in 2027 kan worden voldaan.
Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie inclusief
uitwerking bestuursopdracht 'Stoppen van de
verdroging met een waterrobuuste inrichting van
Brabant': Gedeputeerde Smit zegt toe dat eventuele
grensoverschrijdenden effecten worden meegenomer
in de gebiedsgerichte aanpak
Herstelaanpak Coronacrisis: Gedeputeerde Van
Gruijthuijsen zegt toe te zullen bekijken of en zo ja
hoe jongeren en senioren kunnen worden betrokken
bij de Denktank Corona.
Herstelaanpak Coronacrisis: Gedeputeerde Van
Gruijthuijsen zegt namens gedeputeerde Lemkes toe
PS te zullen informeren over de compensatieregeling
voor nertsenhouders, zodra die bekend is.
Statenvoorstel 14/20 'Veilig en weerbaar Brabant':
Gedeputeerde Van Pinxteren zegt toe: PS worden
tussentijds geïnformeerd en ontvangen een evaluatie
over de specifieke rol van de Commissaris ten
opzichte van de gedeputeerde in het dossier veilig
en weerbaar Brabant.
Statenvoorstel 14/20 'Veilig en weerbaar Brabant':
Gedeputeerde Van Pinxteren zegt naar aanleiding
van een vraag van mevrouw Zwart (VVD) toe dat
PS komend najaar worden geïnformeerd wat het
effect is van de online-campagne meldingsbericht.
Statenvoorstel 14/20 'Veilig en weerbaar Brabant':

Stand van Zaken

Deze informatie wordt verwerkt in de statenmededeling over het
ontwerp-RWP dat in november/december aan PS wordt
aangeboden.

Deze informatie wordt verwerkt in de statenmededeling over het
ontwerp-RWP dat in november/december aan PS wordt
aangeboden.

De denktank vormt een brede afspiegeling van de maatschappij
en sectoren om een goed beeld te kunnen schetsen van de impact
van de coronacrisis en herstelaanpak corona voor Brabant. Er
wordt gekeken hoe wij hier ook jongeren bij kunnen betrekken.

Bestuurlijke taakverdeling tussen CdK en gedeputeerde Veiligheid
is in concept gereed voor bestuurlijke bespreking. Niet bekend is
of dit nog kan worden besproken met huidig CdK Van de Donk.
Wellicht wacht dit tot de nieuwe CdK is gestart.

Eindrapportage van Taskforce-RIEC Brabant Zeeland over dit
onderwerp is in augustus 2020 ontvangen en wordt binnenkort
aan PS ter kennisname aangeboden.

Op dit moment wordt er een gesprek ingepland.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
juni 2020

van
Pinxteren

4728707

Statendag 3 juli
2020

E.P.J.
LemkesStraver

472871

Statendag 3 juli
2020

E.P.J.
LemkesStraver

4728712

Statendag 3 juli
2020

E.P.J.
LemkesStraver

4728713

Statendag 3 juli
2020

E.P.J.
LemkesStraver

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Gedeputeerde Van Pinxteren zegt naar aanleiding
van een vraag van mevrouw Vlasveld (Partij voor de
Dieren) toe om in gesprek te gaan over de nadere
duiding van afdoening van Motie 100a-2019.
Statenvoorstel 48/20 'Bestuursrapportage 2020-I':
Gedeputeerde van der Maat zegt toe om met PS
betere prestatie indicatoren voor
kringlooplandbouw te ontwikkelen en in overleg met
de Commissie Sturen en verantwoorden hiertoe de
juiste stappen te zetten. N.B. Motie
kringlooplandbouw (M 123-2020) wordt hiermee
ontraden en vervolgens door indieners
aangehouden.
Statenvoorstel 48/20 'Bestuursrapportage 2020-1':
Gedeputeerde van der Maat zegt toe om met PS de
prestatie indicatoren te bepalen voor het
uitvoeringsprogramma Eiwittransitie, maar wel via de
route van (en in samenspraak met) de Commissie
Sturen en verantwoorden.
N.B. Motie inzake uitvoeringsprogramma
Eiwittransitie (M 125-2020) wordt hiermee ontraden
Statenvoorstel 48/20 'Bestuursrapportage 2020-I':
Gedeputeerde van der Maat zegt toe naar
aanleiding van de motie borging toezicht op afstand
van luchtwassers dat deze problematiek wordt
besproken in themabijeenkomst project intensivering
toezicht veehouderij.
N.B. Motie borging toezicht op afstand luchtwassers
(M 126-2020) wordt hiermee ontraden en
vervolgens door indieners aangehouden.
Statenvoorstel 48/20 'Bestuursrapportage 2020-I':
Gedeputeerde van der Maat zegt toe dat de
problematiek omtrent het gebruik van permethrin in
natuurgebieden en bij het toekennen van
graasrechten door gedeputeerde Lemkes persoonlijk

De themabijeenkomst met (oa) Intensivering Toezicht veehouderij
(ITv) is op 16 oktober. Hierbij zullen de resultaten vanuit de
rapportage en 'hoe nu verder' besproken worden. Ook zal de
problematiek m.b.t. luchtwassers toegelicht worden.

update 15/9/20. Het vraagstuk stond(gisteren) op agenda van
het Coördinatieteam NNB van 14 september. Helaas had een
deel van de TBO's de stukken niet gelezen dan wel was nog bezie
intern de vraag na te gaan. En NM was afwezig tot eind
september. Ik doe een poging om binnen de organisatie van NM

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

wordt besproken in overleg met de betrokken TBO's.
N.B. Motie voorkom landbouwgif in de natuur (M
127-2020) wordt hiermee ontraden en vervolgens
door indieners aangehouden.

in Brabant achter de antwoorden te komen. Ik verwacht nog een
maand de tijd nodig te hebben voordat de TBO's mij helderheid
hebben verschaft. Kortom: ik ga ervanuit dat ik op 15 oktober
(2020) een antwoord heb dat richting PS kan.

Afgedaan

Dit vraagstuk wordt behandeld in het Coordinatieteam NNB
(overleg met de trekkers van NNB-projecten, waaronder de drie
TBO's) op 14 september 2020. Snel daarna kunnen we een advie
opstellen.
4728715

Statendag 3 juli
2020

4736396

Themabijeenkomst
26 juni 2020

4736400

4736431

4736434

C.A. van
der Maat

E.PJ.
LemkesStraver
Themabijeenkomst E.PJ.
26 juni 2020
LemkesStraver
PS vergadering 3 H.A.G.
juli 2020
Ronnes

PS vergadering 3
juli 2020

E.PJ.
LemkesStraver

Statenvoorstel 48/20 'Bestuursrapportage 2020-I':
Gedeputeerde van der Maat zegt toe om een
gespreksnotitie (met o.a. de stand van zaken en
lopende acties) op te stellen over hoe we werken
aan de vindbaarheid van stukken via de website en
deze te bespreken met de Commissie sturen en
verantwoorden. Ook verwijst gedeputeerde naar
een aanstaande statenmededeling die hij graag
bespreekt in een themabijeenkomst over
organisatieontwikkeling. N.B. Motie vindbaarheid
en beschikbaarheid van Statenstukken (M 128
2020) wordt hiermee ontraden en vervolgens door
indieners aangehouden.
Natuur en Milieu, opdracht omgevingsdiensten:
Gedeputeerde Lemkes zegt toe alle openstaande
vragen schriftelijk te beantwoorden
Natuur en Milieu, opdracht omgevingsdiensten: De
Commissie van Aartsen wordt gepolst in het kader
van High trust high penalty
54/20 Gewijzigd vaststellen PIP gebiedsontwikkeling
Oostelijke Langstraat: Gedeputeerde Ronnes zegt PS
toe te informeren over de wijze waarop in GOL
wordt omgegaan met indexering van de kosten.
41/20 PIP Ulvenhoutse bos: Gedeputeerde Lemkes
zegt toe PS te informeren over het onderzoek van
het rijk naar de verkenning van mogelijke

Beantwoording van de openstaande vragen gebeurd middels een
memo gedeputeerde eind aug/begin sept
Wordt meegenomen in BAC MTH op 3 september 2020

Begin september ontvangt u de toegezegde informatie en wordt u
verder geïnformeerd over de voortgang van GOL.

Memo gedeputeerde C2267203/4737494 is op 3 september
verzonden aan PS.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4736439

PS vergadering 3
juli 2020

E.P.J.
LemkesStraver

4736449

PS vergadering 3
juli 2020

E.P.J.
LemkesStraver

4736451

PS vergadering 3
juli 2020

P.C.T.G.
Smit

Inhoud motie Z toezegging
aanpassing van N2000-gebieden.
41/20 PIP Ulvenhoutse bos: Gedeputeerde Lemkes
zegt toe PS te informeren over de uitkomsten van het
onderzoek van de werkgroep over beregening en
onttrekken van grondwater in het kader van de
gebiedsgerichte aanpak.
41/20 PIP Ulvenhoutse bos: N.a.v. antwoorden op
technische ragen van de PVV over de aanwezigheid
van planten en dieren zegt gedeputeerde Lemkes toe
te reflecteren of investeringen die gedaan worden in
N2000 gebieden leiden tot de gewenste resultaten.
52/20 Interprovinciale Structuurvisie Meanderende
Maas: Gedeputeerde Smit zegt toe PS eind 2020 te
informeren over de voortgang van de
planuitwerking binnen het project MM waarbij
aandacht is voor de belangen van de voor- en
tegenstanders van de hengelsport

Stand van Zaken

Afgedaan

Memo gedeputeerde C2267203/4737494 is op 3 september
verzonden aan PS.

Afgedaan

Memo gedeputeerde C2267203/4737494 is op 3 september
verzonden aan PS.

Afgedaan

Op 7 september wordt de bestuursovereenkomst Meanderende
Maas ondertekend. Op dit moment is de projectorganisatie
gesprekken aan het voeren met alle stakeholders in het
project/gebied. Eind 2020 wordt een update gegeven over de
voortgang van het project.

