Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
8 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. Vaststelling Begroting Nazorgfonds gesloten stortplaatsen 2021

De begroting 2021 van het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen is naar Provinciale Staten gestuurd.
Het fonds is opgericht om na sluiting van Brabantse stortplaatsen de kosten te dekken die worden
gemaakt om het milieu te beschermen. De provincie is ervoor verantwoordelijk dat het vermogen in
het fonds goed wordt beheerd om deze eeuwigdurende nazorg te kunnen betalen. De verwachting is
dat het jaar 2021 positief wordt afgesloten en de totale waarde van het fonds naar 144 miljoen euro
stijgt. Wel zijn er zorgen over de impact van corona en de lage rente op het rendement van het
beheerd vermogen en de financiële reserves. Er loopt een onderzoek naar opties om de kosten van
de nazorg te beperken.
2. 705.000 euro subsidie voor 3 jaar voor Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum
(MCA)

Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant (MCA) krijgt voor de komende drie jaar een
subsidie van de provincie van 705.000 euro. MCA zet zich al jaren in voor betrouwbaar en slim
goederenvervoer in en rond Brabant op vooral water en spoor. Het centrum speelt een verbindende
rol tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven zoals terminalbeheerders, verladers en
vervoerders. Duurzaamheid en een betere bereikbaarheid door innovatie en (logistieke)
samenwerking zijn daarbij de hoofddoelen. MCA wil de komende jaren werken aan de verdere
ontwikkeling van goederenknooppunten, het bundelen van ladingstromen, vergroening en
digitalisering van de binnenvaart en terminals.

3. Regelingen rondom het verstrekken en controleren van subsidies aangepast

Gedeputeerde Staten hebben een aantal regelingen rondom het verstrekken en controleren van
subsidies aangepast. Het zijn voor het merendeel geen inhoudelijke, maar technische wijzigingen.
Daardoor moet zowel de inzet van als de controle op subsidies beter en effectiever verlopen.
4. Statenmededeling stand van zaken provinciale wegenprojecten

De provincie werkt aan een duurzaam veilig wegennet met zo min mogelijk overlast voor de
omgeving. Deze Statenmededeling bevat een update van een aantal projecten, onder meer naar
aanleiding van positieve uitspraken van de raad van State over de N629 Oosterhout – Dongen,
N282 Breda – Tilburg en de N69 Nieuwe verbinding. Ook wordt de stand van zaken rond de
N279 Veghel – Asten en de N605 gegeven.
5. Afhandeling motie 234a 'Voorrang voor zon op dak'

Gedeputeerde Staten sturen aan alle colleges van B&W een brief waarin zij aandacht vragen voor
de toepassing van de zonneladder en het benutten van de mogelijkheden voor zon op dak. Dit mede
ter uitvoering van de in PS aangenomen motie ‘Voorrang voor zon op dak’.
6. Uitvoering motie over plan van aanpak uitbuiting arbeidsmigranten

Tijdens de behandeling van het Actieplan Arbeidsmarkt 2020 – 2023 hebben Provinciale Staten de
motie Arbeidsmigranten aangenomen. Hierin riepen zij Gedeputeerde Staten op om een plan van
aanpak te maken om uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan en participatie te bevorderen.
Gedeputeerde Staten voert deze motie uit via de integrale aanpak arbeidsmigranten en via de
uitvoeringsplannen van de arbeidsmarktregio’s.
7. Subsidieregeling Economie en Innovatie stopt, nieuwe invulling volgt

De provincie ondersteunt al ruim 10 jaar het innovatieve midden- en kleinbedrijf met zogenoemd
aanjaaggeld. Dit gebeurt samen met de regio’s en sinds 2016 met de subsidieregeling Economie en
Innovatie. Het nieuwe beleidskader Economie 2030 stelt innovatiebeleid centraal dat bijdraagt aan
het oplossen van maatschappelijke opgaven. De subsidieregeling Economie en Innovatie is hier
minder geschikt voor. Daarom heeft Gedeputeerde Staten besloten deze subsidieregeling niet te
verlengen. Samen met de regio’s wordt er een vervolg gecreëerd die op het beleidskader en bij de
regio’s aansluit.
8. Bestuurlijke overeenkomsten Rendac Son BV en Agristo B.V. over
grondwaterbesparing

Gedeputeerde Staten sluiten een overeenkomst met Rendac Son B.V. en Agristo B.V. over
(grond)waterbesparing. Partijen sluiten de overeenkomst voor een periode van 2 jaar waarbij
afspraken zijn gemaakt over manieren om in het productieproces water te besparen en over het
maximum aan kubieke meters water dat per jaar aan de natuur wordt onttrokken.
9. Landgoed De Koekoek ontheven van verplichting tot herplanten om Agroforestry
mogelijk te maken

Landbouwbedrijf De Koekoek in Drimmelen is niet verplicht om op haar landbouwgrond te
herplanten. Dat hebben Gedeputeerde Staten via een hardheidsclausule besloten. Hierdoor kan het
bedrijf zich namelijk richten op agroforestry. Deze vorm van boslandbouw is een goed voorbeeld van
natuurinclusieve bedrijfsvoering waar de provincie positief tegenover staat. Naast agroforestry
ontwikkelt De Koekoek kruiden- en faunarijk grasland.

10. Ontwerp Inpassingsplan "Tongelreep" ter inzage gelegd

Er is een inpassingsplan nodig om herstel- en natuurmaatregelen te kunnen nemen voor het
Natura2000-gebied Tongelreep. Om dat te doen moet er aan een aantal gronden een juiste
natuurbestemming worden gegeven. Dat gebeurt in het inpassingsplan “Tongelreep”. Gedeputeerde
Staten leggen het ontwerp van dat plan samen met de milieueffectrapportage nu ter inzage.
Gedeputeerde Staten bereiden het inpassingsplan voor, Provinciale Staten stellen het vast. Het
vrijgeven voor zienswijzen is een belangrijke stap in dit proces.
11. Aangaan maatwerkovereenkomst met waterschap Aa en Maas voor de realisatie
van de groenblauwe opgave 2021 – 2027

Gedeputeerde Staten gaan maatwerkovereenkomsten aan met de vier waterschappen om in de
periode 2021 tot en met 2027 gezamenlijk te werken aan de water- en natuuropgaven in Brabant.
De eerste maatwerkovereenkomst wordt 10 december 2020 vastgesteld tussen waterschap Aa en
Maas en de provincie Noord-Brabant. Het doel hiervan is dat partijen zich maximaal inspannen om
te komen tot een klimaatrobuust watersysteem, een ecologisch goed functionerend watersysteem dat
voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water, de realisatie van een aaneengesloten
natuurnetwerk Brabant, het herstel van Natura 2000 gebieden en een vitale bodem.
12. Contourendocument - Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027

Gedeputeerde Staten hebben de contouren van het Regionale Water en Bodem Programma 20222027 (RWP) vastgesteld. Doel van dit programma is om te zorgen voor veilig, schoon en voldoende
water en een vitale bodem in Brabant. Op basis hiervan wordt beleid opgesteld om te komen tot een
meer klimaat robuust water- en bodemsysteem. Het ontwerp-RWP ligt vanaf maart 2021 ter inzage.
Definitieve besluitvorming vindt eind 2021 plaats.

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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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.

