Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
24 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. Tweede wijzigingsverordening Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers
Noord-Brabant

Het ministerie van BZK heeft vorig jaar de rechtspositie verduidelijkt van decentrale politieke
ambtsdragers, onder wie dus ook die bij de provincie. Naar aanleiding hiervan en vanwege een
aantal signalen uit de praktijk, is de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant
kritisch tegen het licht gehouden. Daaruit is naar voren gekomen dat het wenselijk is die verordening
op een paar punten aan te passen. Het gaat dan om verduidelijkingen op kleine onderdelen en
technische aanpassingen.
2. Instellingsbesluit Regionaal Stikstofregistratiesysteem – Wijziging Beleidsregel
natuurbescherming Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben, zoals afgesproken met alle andere provincies, een Regionaal
Stikstofregistratiesysteem ingesteld. Daarin wordt stikstofruimte vastgelegd die vrijgemaakt is uit eigen
provinciale bronmaatregelen, dan wel die overblijft bij extern salderen tussen bedrijven.
Gedeputeerde Staten willen deze stikstofruimte in de nabije toekomst toe kunnen delen aan nieuwe
aanvragen voor vergunningen Wet natuurbescherming.
3. Vertraging Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat door uitstel zaak Raad van
State

De oorspronkelijke planning voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is vertraagd.
Dit komt onder meer door de uitspraak van de Raad van State rond de PAS. Dit vroeg om een
nieuwe passende beoordeling. Hierop zijn beroepen ingesteld. Zowel door de aanpassingen in het
inpassingsplan van de GOL als door de te nemen maatregelen voor het houden van

coronaproofzittingen is behandeling van de zaak door de Raad van Staten meerdere keren
uitgesteld. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd.
4. Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst Vlaams-Nederlandse Delta 2021-2027

De provincie Noord-Brabant is aangesloten bij de Vlaams-Nederland Delta (VND), een bestuurlijk
grensoverschrijdend netwerk van drie Vlaamse en drie Nederlandse provincies gelegen rond de
belangrijke zeehavens. De VND is in 2011 ontstaan uit de Rijn-Schelde Delta. Voor de periode 20212027 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. De bestuurders van de VlaamsNederlandse Delta ontmoeten elkaar enkele malen per jaar. Met de partners van de Vlaamse
regering en het Rijk worden zaken besproken en gedeeld die relevant zijn voor de regionale
economie, infrastructuur en energievraagstukken. Het bestuur van de VND neemt geen besluiten.
5. Startnotitie beleidskader gezondheid

Gedeputeerde Staten hebben de startnotitie voor het beleidskader Gezondheid vastgesteld. Hierin
wordt aangegeven welke rol de provincie voor zichzelf ziet op vier thema’s die gezondheid
beïnvloeden: genen, gedrag, gezonde leefomgeving en gezonde voorzieningen. Voor de periode tot
en met 2023 wil de provincie zich binnen deze thema’s richten op gezonde verstedelijking en
luchtkwaliteit. In het voorjaar 2021 zullen Provinciale Staten een beslissing over het beleidskader
nemen.
6. Stand van zaken planMER Mest

De Brabantse gemeenten, de waterschappen en de provincie Noord-Brabant willen afspraken maken
over geschikte gebieden voor schone en veilige mestbewerking in Brabant. Om te zorgen voor een
objectieve en transparante beoordeling van gebieden op zuiver milieutechnische gronden wordt een
milieueffectrapportage (planMER Mest) opgesteld. Over de milieutechnisch geschikte gebieden kan
vervolgens het maatschappelijke en bestuurlijke debat plaatsvinden. Dit is een wijziging ten opzichte
van het eerder voorgestelde proces waarbij milieutechnisch onderzoek en maatschappelijk debat
gelijktijdig zouden plaatsvinden. De betrokken partijen vinden het zuiverder om deze twee fases na
elkaar te organiseren. In fase 1 wordt het onderzoek gedaan waar in Brabant mestbewerking op
milieutechnische gronden zou kunnen plaatsvinden (ontwerp-planMER Mest). In fase 2 kunnen
zienswijzen worden ingediend, wordt er advies ingewonnen bij de commissie MER, Brabant Advies
en RIVM/GGD en vindt het maatschappelijk debat plaats. Op basis van de uitkomsten uit beide fases
worden vervolgens de definitief geschikte locaties voor mestbewerking vastgelegd.

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

Subsidie provincie aan Butterfly Effect voor bouw 100 tiny houses voor vrijwilligers op zorglocaties
Tweede ambtstermijn voor burgemeester Joeri Minses van Alphen-Chaam
Aan de slag met aanbevelingen uit onderzoeken brand Deurnese Peel
Onderzoeken Peelbrand: meer aandacht nodig voor natuurbranden
Provincie en Bergen op Zoom zetten stap voor transformatie binnenstad
18 instellingen ontvangen meerjarige subsidie voor amateurkunst

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.

