Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
1 december 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. Themaonderzoek IBT op taakuitvoering constructieve veiligheid

In het kader van het uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019 is bij twaalf Brabantse
gemeenten onderzocht hoe zij hun taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving hebben uitgevoerd met betrekking tot constructieve veiligheid van gebouwen. De
rapportage laat een positief beeld zien. Gedeputeerde Staten stellen het onderzoeksrapport vast en
brengen Provinciale Staten op de hoogte van de onderzoeksresultaten.
2. Subsidie 2023 UCI Cyclo-Cross World Championships 4 en 5 februari 2023 te
Hoogerheide

Het college van Gedeputeerde Staten stemmen in met een bijdrage van € 185.000,- aan WK
Cyclocross Hoogerheide 2023. De provincie ondersteunt het topsportevenement omdat het Brabant
internationaal presenteert, zorgt voor economische spin-off en het positieve gevolgen voor de
samenleving creëert. Met het maatschappelijke spin-off programma bereiken we groepen Brabanders
die normaal gesproken niet met het event in aanraking komen en voor wie sporten vaak geen
vanzelfsprekendheid is.
3. Verzoek toepassing hardheidsclausule IOV, Kerkdijk 12 te Rosmalen

Gedeputeerde Staten hebben het verzoek om de hardheidsclausule toe te passen voor een
geitenhouderij aan de Kerkdijk 12 te Rosmalen, afgewezen. Toepassing van de hardheidsclausule is
niet nodig omdat de geitenhouderij in 2017 ingrijpend is aangepast en nu voldoet aan de eisen uit
de Interim omgevingsverordening.

4. Toepassen hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming Lieshoutseweg te SintOedenrode

Gedeputeerde Staten willen de hardheidsclausule toepassen voor de bouw van vier nieuwe
varkensstallen bij Verhagen VOF in Sint-Oedenrode. De varkenshouder had hier in 2018 al een
vergunning voor gekregen op basis van de Wet natuurbescherming, maar deze werd door de Raad
van State vernietigd. De veehouder heeft aanvullende gegevens bij de aanvraag ingediend, waaruit
blijkt dat de vernietigingsgronden niet meer aan de orde zijn. Toen de oorspronkelijke vergunning
werd verleend, mocht de veehouder nog 100% van de aangekochte stikstofruimte benutten voor het
realiseren van de nieuwe stallen, terwijl dit onder de nu geldende Beleidsregel nog maar een deel is.
Het gaat dus om een uitzonderingssituatie die niet te voorzien was en waarbij de ondernemer zonder
toepassing van de hardheidsclausule, onevenredig hard getroffen wordt in verhouding tot het doel
van de Beleidsregel.
5. Statenmededeling en startnotitie beleidskader Landbouw en Voedsel

Ter voorbereiding op het beleidskader Landbouw en Voedsel hebben Gedeputeerde Staten een
startnotitie opgesteld. In deze notitie staan de doelstellingen beschreven en het proces om tot een
beleidskader te komen.
6. Update Actieagenda Vakantieparken

De provincie neemt sinds 2018 deel aan de Landelijke Actieagenda Vakantieparken en de eerste
ervaringen zijn positief. Dat staat in een statenmededeling met daarin een tussenrapportage.
Aanleiding voor een integrale aanpak is de complexe situatie op bepaalde parken waarbij zaken
spelen als verkeerd gebruik (permanent wonen, huisvesten van arbeidsmigranten), het ontbreken van
veiligheid (criminaliteit en sociale veiligheid), slechte kwaliteit en uitstraling van het vakantiepark,
ligging, eigendomsverhoudingen en zelfredzaamheid van de bewoners (drugsverslaving en psychisch
hulpbehoevend). In de zes Brabantse pilotgemeenten zijn inmiddels al stappen gezet, waaronder
concrete plannen met de focus weer geheel op recreatie, de omslag maken naar permanent wonen
maar ook mixvormen waarbij recreatie samengaat met het realiseren van huisvesting
arbeidsmigranten of natuurontwikkeling.
7. Samenwerkingsovereenkomst ‘Van Gogh Nationaal Park 2021-2023’

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst ‘Van Gogh Nationaal
Park 2021-2023’. Daarmee continueert de provincie het partnerschap voor de verdere ontwikkeling
van het Van Gogh Nationaal Park. De ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park geeft Brabant
kansen op het gebied van natuur en landschap, economie (vestigingsklimaat en duurzaam toerisme),
schone en gezonde leefomgeving, erfgoed en cultuur en perspectief voor boeren en voedsel.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.
Statendag
4 december 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/actueel/nieuws/provincialestaten/2020/november/statendag-4-december-2020
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Derde ambtstermijn voor burgemeester Pierre Bos van Boekel
Overzicht besluiten Provinciale Staten 27 november 2020
Ruim 1 miljard voor auto (A2 Deil-Vught) en ov van de toekomst (Den Bosch-Eindhoven)

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.

