Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
16 november 2020

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. 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021

Met de slotwijziging 2020 informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de laatste
ontwikkelingen van het begrotingsjaar 2020. Ook leggen Gedeputeerde Staten de 1e
begrotingswijziging 2021 ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Daarin zijn behalve de
doorwerking van de effecten van de slotwijziging 2020, ook de effecten van de besluitvorming van
de begroting 2021 verwerkt.
2. Bestuurlijke reactie concept Boardletter 2020

De Boardletter is een jaarlijkse rapportage van de accountant over de interimcontrole op de
processen voor de totstandkoming van de jaarrekening 2020. Gedeputeerde Staten hebben
kennisgenomen van de concept Boardletter 2020 en een bestuurlijke reactie aan Provinciale Staten
gegeven.
3. Trendrapportage Openbaar Vervoer 2012-2019

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de trends en ontwikkelingen in het Brabantse
OV met de jaarlijkse trendrapportage Openbaar Vervoer 2012 – 2019. 2019 was in veel opzichten
een goed jaar voor het regionale openbaar vervoer in Noord-Brabant. De reizigersaantallen
groeiden, de benuttingsgraad nam toe en de veiligheid verbeterde. Dit werd weerspiegeld in een
toegenomen klantwaardering en minder klachten. Via experimenten en pilots zijn nieuwe vormen van
vervoer voor gedeelde mobiliteit verkend. Voor het jaar 2020 moet echter een winstwaarschuwing

worden afgegeven: door de beperkingen vanwege COVID-19 zal in 2020 op tal van indicatoren
een trendbreuk optreden.
4. Buiten toepassing verklaring rijkscoördinatieregeling zonnepark Aardbrandsven

De provincie steunt het verzoek van de gemeente Cranendonck om de bevoegdheid voor het
zonnepark Aardbrandsven over te dragen van het Rijk aan de gemeente. Specifieke lokale
uitgangspunten en lokale en sociale participatie kunnen op deze manier het beste uitgewerkt worden.
Zonnepark Aardbrandsven heeft een oppervlakte van 49,5 ha en een verwacht opgesteld vermogen
van 65MW.
5. Koopstromenonderzoek 2021

In het najaar van 2021 wordt in Brabant een tweede koopstromenonderzoek uitgevoerd. Dit is een
vervolg op het eerste onderzoek in 2018 dat gemeenten in de provincie geholpen heeft bij het maken
van detailhandelsbeleid. Vooral nu, met de gevolgen van COVID-19 waarbij de retail en daarmee
de harten van de stads- en dorpscentra hard worden geraakt, is het van belang om de koopstromen
in onze provincie goed in beeld te hebben. De actuele data die via een nieuw onderzoek bekend
worden, worden gedeeld met meerdere maatschappelijke partners.
6. Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Gedeputeerde Staten onderschrijven de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. De
Gebiedsagenda is gericht op de grote wateren van de Zuidwestelijke Delta en heeft tot doel om te
komen tot een ecologisch veerkrachtige, veilige en economisch vitale delta. Het is geen besluit om
programma’s of projecten tot uitvoering te brengen, maar is een strategische agenda waar de
provincie met partners aan gaat werken de komende jaren.
7. Provinciaal meetnet Ammoniak

Het RIVM heeft de resultaten opgeleverd van de ammoniakconcentratie in alle Natura 2000 en
stikstofgevoelige gebieden in Noord-Brabant tot 2020. Hiermee krijgt de provincie inzicht in hoezeer
natuurgebieden belast worden door ammoniak en welk effect de diverse stikstofmaatregelen hebben.
Dit is waardevolle informatie in een actueel maatschappelijk debat. Daarom geven Gedeputeerde
Staten opdracht om de komende vijf jaar met dit onderzoek door te gaan.
8. Opdracht aan de Brabantse omgevingsdiensten voor de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2021

Het verlenen van vergunningen en het handhaven en houden van toezicht daarop wordt namens de
provincie gedaan door de drie omgevingsdiensten in Brabant. Elk jaar wordt de opdracht aan de
omgevingsdiensten opnieuw vastgesteld. Gedeputeerde Staten leggen deze taken voor 2021
opnieuw neer bij de omgevingsdiensten. Het accent van de uitvoering zal komend jaar liggen op
vergunningenprocedures en risicogerichte prioritering van het toezicht.
9. Voortgang uitvoering vergunningverlening Wet natuurbescherming

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.
10. Rolverdeling in de m.e.r.-procedures

Gedeputeerde Staten hebben besloten de gedeputeerde Ruimte en Wonen aan te wijzen als
plaatsvervangend Bevoegd Gezag in de m.e.r.-procedure. De Wet Milieubeheer schrijft in een aantal
situaties in de m.e.r.-procedure een gescheiden rolverdeling voor tussen Initiatiefnemer en Bevoegd
Gezag. In de gevallen waarin de gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur vanuit de
verantwoordelijkheid voor milieu in een dubbelrol zit (bij landbouw- en natuurprojecten) zal het
Bevoegd Gezag worden overgenomen.
11. Brief aan Staatssecretaris van Veldhoven over combi-luchtwassers in de veehouderij

De provincie heeft een brief aan staatssecretaris van Veldhoven medeondertekend om opnieuw
aandacht te vragen voor de problematiek van de combi-luchtwassers in de veehouderij. Deze brief is
ook ondertekend door de verschillende Brabantse regio’s.
12. Toepassing hardheidsclausule Interim Omgevingsverordening voor Melkveebedrijf
Tierelier in Heukelom

Gedeputeerde Staten hebben besloten de hardheidsclausule (art 5.13 IOV) toe te passen voor de
bouw van een stal met innovatieve huisvesting voor melkrundvee aan Spoordijk 7 in Heukelom.
Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat het huisvestingssysteem verder ontwikkeld en onderzocht wordt.
De innovatie betreft een combinatie van emissiebeperkende maatregelen waarmee zowel ammoniak
als fijnstof wordt beperkt. Ook is er extra aandacht voor dierenwelzijn. Gedeputeerde Staten willen
hiermee experimenteerruimte bieden om de beschikbaarheid van integraal duurzame
huisvestingssystemen te verbeteren.
13. Toepassing hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming voor varkenshouderij
Van Veen Varkens in Erp

Van Veen varkens in Erp wil omschakelen naar een biologische varkenshouderij. De stallen die hij
heeft aangekocht voldoen echter niet volledig aan de stikstofeisen die de provincie stelt. Voor een
biologische varkenshouderij gelden echter geen maximale emissiewaarden. De stikstofemissie neemt
bovendien fors af ten opzichte van de vergunde situatie. Daarom hebben Gedeputeerde Staten
besloten de hardheidsclausule toe te passen, zodat het bedrijf zich kan ontwikkelen naar een
biologische varkenshouderij.
14. Toepassing hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming voor melkveehouderij
V.O.F. Aarts in Heusden

Gedeputeerde Staten hebben besloten de hardheidsclausule toe te passen voor de bouw van een
nieuwe stal voor melkkoeien bij V.O.F. Aarts in Heusden. De melkveehouder had hier in 2015 al een
vergunning voor gekregen op basis van de Wet natuurbescherming, maar had de stal nog niet
gerealiseerd. De ondernemer vraagt nu een wijziging van de plannen aan: hij wil een innovatieve
melkveestal bouwen. Omdat de ammoniakemissie daarmee afneemt ten opzichte van de vergunde
situatie, wil de provincie hieraan haar medewerking verlenen.

15. Flexibele inzet ondersteuning woningbouw

Op Prinsjesdag 2020 heeft het Kabinet maatregelen aangekondigd om de woningbouwproductie te
versnellen. Op grond van die regeling kan de provincie voor 2021 en 2022 jaar aanspraak maken
op in totaal € 3.758.264. Het geld wordt gebruikt om gemeenten te ondersteunen bij de
voorbereiding, toetsing en procedurebegeleiding van woningbouwplannen. Voorwaarde is wel dat
de provincie zorgt voor 50% cofinanciering. De eerste twee jaar worden door het Rijk betaald, het
derde jaar (2023) betaalt de provincie € 1.879.132. In Brabant zijn de komende 10 jaar nog
120.000 extra woningen nodig, 12.000 per jaar.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.
Statendag
27 november 2020 | 09.00 uur | Digitaal | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen digitaal en fysiek bijeen voor een Statendag.
Bekijk de dagindeling op https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps
Kick-off Beleidskader Economie 2030
25 november 2020 | 09.30 uur | Digitaal | Martijn van Gruijthuijsen

De provincie Noord-Brabant trapt digitaal en samen met haar partners het beleidskader Economie
2030 af en neemt u mee in haar ambitie en plannen voor een toekomstbehendige economie voor
Brabant. Gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling Martijn van Gruijthuijsen gaat de
dialoog aan met partners die een rol spelen in de Brabantse economie. Zo wordt onder andere
ingegaan op thema’s als energie en digitalisering, Europese kansen, internationalisering,
arbeidsmarkt en talent.
Meer informatie vindt u op toekomstbehendigbrabant.nl/webinar/

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

Besluitenlijst Provinciale Staten 13 november 2020
Thema Brabantse Stijlprijs 2021 gelanceerd: Een thuis voor iedereen!

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.

