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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. Gevolgen vertraging Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

De vertraging van de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) als gevolg van het feit dat de
Raad van State haar uitspraak met een jaar heeft uitgesteld, heeft ook financiële consequenties. De
stuurgroep GOL (met daarin betrokken gemeenten en provincie) heeft besloten de start van de
uitvoering van het project ook met een jaar op te schuiven. Aangezien de aannemer zijn organisatie
ingericht heeft op een start op korte termijn en dus kosten maakt, is afgesproken dat deze €3,6
miljoen ontvangt als compensatie voor de opgelopen en te verwachten vertraging en €1 miljoen voor
extra indexering over de aanneemsom gedurende een periode van 1 jaar. Deze afspraak ligt
contractueel vast.
2. Overdracht waterstaatswerken van Rijkswaterstaat aan de provincie en waterschap
Brabantse Delta

De provincie Noord-Brabant neemt het vaarwegbeheer over het Oude Maasje over van
Rijkswaterstaat. Het feitelijke beheer van deze vaarweg legt de provincie in handen van het
waterschap Brabantse Delta. Het Oude Maasje is naast vaarweg ook onderdeel van het
watersysteem waar het waterschap het beheer over heeft. Voor deze getrapte constructie wordt
gekozen omdat alleen Rijk en provincie bevoegd zijn tot beheer van vaarwegen.

3. Afwijzen verzoek toepassen uitzonderingsbepaling Beleidsregel natuurbescherming
Noord-Brabant voor Spiestraat 24 in Langenboom (gem. Mill en Sint Hubert)

Een veehouder in Langenboom wil de dieraantallen in zijn bestaande stallen wijzigen en een nog te
bouwen stal gewijzigd uitvoeren voor het houden van vleesvarkens en vleeskalveren. Omdat dit
afwijkt van de in 2014 verleende Wnb-vergunning, kan dat volgens de huidige regels niet. De
eigenaar doet daarom een beroep op een uitzonderingsbepaling van de Beleidsregel
natuurbescherming Noord-Brabant. Omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de
uitzonderingsbepaling hebben Gedeputeerde Staten besloten het verzoek af te wijzen.
4. Afwijzen verzoek toepassen hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming
(intern salderen) pluimveehouderij Boltschestraat 3 in Escharen (gem. Grave)

Een pluimveehouder in Escharen wil de dieraantallen in zijn bestaande pluimveestallen wijzigen.
Omdat hij voor deze stallen geen Wnb-vergunning heeft, kan dat volgens de huidige regels niet. De
eigenaar doet daarom een beroep op de hardheidsclausule. Omdat de eigenaar ook na toepassing
van de hardheidsclausule niet in staat is om voor het beoogde initiatief een Wnb-vergunning te krijgen
hebben Gedeputeerde Staten besloten het verzoek af te wijzen.
5. Milieumonitor Moerdijk

Jaarlijks worden de milieuprestaties van Haven- en Industrieterrein Moerdijk gerapporteerd in een
Milieumonitor. Uit de resultaten van 2019 blijkt dat een groot aantal milieuprestaties in de monitor
zijn gelijk gebleven of zelfs zijn verbeterd ten opzichte van 2018. Zelfgeproduceerde elektriciteit is
bijvoorbeeld met ruim 60 % gestegen en ondanks een toename van bedrijfsactiviteiten is het drink- en
industriewatergebruik licht afgenomen. Het aantal klachten is opnieuw afgenomen.
6. Provinciale Staten ontvangen ontwerp programmeringsdocument Economie

Bij de behandeling van het Beleidskader Economie 2030 in Provinciale Staten heeft Gedeputeerde
Staten de opdracht gekregen om jaarlijks de planning en voortgang van het programma Economie te
rapporteren. Gedeputeerde Staten sturen een ontwerp van het jaarlijkse programmeringsdocument
naar Provinciale Staten om met hen te bespreken of de huidige vorm van het document naar wens 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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Afdeling Communicatie van de provincie Noord-Brabant is voor journalisten voor zaken die geen
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06-27745200.

