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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. Aanpassing dienstregeling openbaar vervoer in verband met coronacrisis

De dienstregeling in Brabant wordt evenals in de rest van het land aangepast vanwege corona. Dit
jaar en ook in 2021 maken veel minder reizigers gebruik van het openbaar vervoer, waardoor ovbedrijven inkomsten mislopen. De bedrijven krijgen geld van het Rijk om dat verlies te compenseren,
maar die extra bijdrage dekt dat verlies niet helemaal. Om vraag en aanbod van reizigers en vervoer
in evenwicht te brengen en de ov-bedrijven ook voor de toekomst financieel gezond te houden, wordt
de dienstregeling aangepast. Daaraan zijn een aantal voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat er
geen unieke verbindingen mogen verdwijnen. Landelijk is afgesproken dat de nieuwe dienstregeling
op 3 januari 2021 ingaat.
2. Subsidie voor Van Gogh Homeland Experience

De provincie verleent een subsidie voor het projectplan, de ideevorming en een haalbaarheidsstudie
voor de Van Gogh Homeland Experience. Hiervoor stelt de provincie een bedrag van € 200.000,beschikbaar. Het project sluit aan op het Van Gogh aanbod in Brabant en geeft de provincie een
nog sterkere positie als internationale Van Gogh-bestemming. De provincie gaat in overleg met de
regio’s over hun bijdrage aan deze fase van het project.
3. Evaluatie Ontgrondingsbeleid

Gedeputeerde Staten stellen de evaluatie van het Ontgrondingenbeleid vast. Deze evaluatie zal
worden gebruikt om te komen tot een nieuwe uitvoeringsregeling ontgrondingen en

bouwgrondstoffen Provincie Noord-Brabant. Hiervoor worden ook stakeholders geconsulteerd.
Provinciale Staten worden op de hoogte gebracht van de evaluatie alsook van het vanaf nu te volgen
proces om te komen tot een nieuwe uitvoeringsregeling.
4. Beleid en uitvoering taken ten aanzien van externe veiligheid

Met de komst van de Omgevingswet verandert ook het landelijk beleid voor externe veiligheid
rondom risicovolle activiteiten. De beoordeling van de veiligheid van groepen mensen in de
omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen verandert in de landelijke regelgeving.
Gedeputeerde Staten vinden een veilige en gezonde leefomgeving van groot belang en willen
daarom samen met gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s een beoordelingskader
externe veiligheid vaststellen voor de uitvoering van het landelijke beleid. Gedeputeerde Staten zullen
vooralsnog geen aanvullende voorschriften opnemen over externe veiligheid in haar
omgevingsverordening.
5. Milieueffectrapportage voor Regionaal Programma Water en Bodem 2022 – 2027

Gedeputeerde Staten hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld voor het op te
stellen Milieueffectrapport voor het Regionaal Programma Water en Bodem 2022-2027. In dit
programma worden de provinciale kaders vastgelegd die zorgdragen voor veilig, schoon en
voldoende water en een vitale bodem in de provincie Noord-Brabant. De NRD vormt de basis voor
het onderzoek naar de milieueffecten, te weten milieu, water, natuur en landschap. Ook geeft de
NRD richting aan de in het MER te onderzoeken beleidsalternatieven. In de Nota van Zienswijzen en
dit beslisdocument geven GS aan hoe zij bij het vervolg van het project rekening wensen te houden
met de adviezen en inspraakreacties.
6. Plan van aanpak invasieve exoten Noord-Brabant

Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk van buiten de regio komen en een
bedreiging vormen voor de inheemse natuur. Gedeputeerde Staten zijn wettelijk verantwoordelijk om
voor een aantal van deze invasieve exoten maatregelen te nemen. Met het vaststellen van het Plan
van aanpak Invasieve exoten Noord-Brabant geven Gedeputeerde Staten aan hoe zij deze exoten
willen gaan bestrijden en beheersen. Deze bestrijding wordt deels gedaan door andere partijen. Zij
kunnen een beroep doen op subsidieregelingen, die daarvoor in het leven worden geroepen.
7. Uitvoering vergunningverlening Wet natuurbescherming gebiedsbescherming

Vanwege de stikstofproblematiek is er een achterstand ontstaan in de afhandeling van de
vergunningaanvragen voor de Wet natuurbescherming. Hierdoor duurt het verlenen van een
vergunning en het beantwoorden van vragen langer dan gebruikelijk. Om de werkvoorraad te laten
slinken zijn verschillende maatregelen genomen, zoals het versnellen van procedures en het werven
en opleiden van extra personeel. Deze maatregelen hebben voor een kentering gezorgd. De
werkvoorraad daalt. Aanvullende maatregelen om vergunningverlening te versnellen richten zich op
het verhogen van de kwaliteit van de aanvraag en communicatie. Dit blijft noodzakelijk. Er worden
meer aanvragen ontvangen, doordat voor activiteiten die onder het Programma Aanpak Stikstof
(PAS) niet vergunningplichtig waren, nu wel een vergunning nodig is.

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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Overzicht besluiten Provinciale Staten 6 november 2020
Provincie en gemeente Breda kopen CSM-terrein voor grote herontwikkeling centrum

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
06-27745200.

