Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
18 januari 2021

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. Voortgang beëindiging nertsenhouderijen

Het Rijk heeft de besluitvorming over de nertsenhouderij afgerond en nertsenhouders zijn daarover
geïnformeerd. De wet is in werking getreden met ingang van 7 januari 2021 en de minister geeft aan
dat er inmiddels geen nertsen meer in Nederland gehouden worden. In een statenmededeling
worden Provinciale Staten over dit besluit bijgepraat, meer in het bijzonder over de financiële
compensatie, de stikstofruimte, het perspectief voor de ondernemer om zijn bedrijf op een andere
manier te ontwikkelen en het voorkomen van (ruimtelijke) verrommeling. Ook de 24 Brabantse
gemeenten die het betreft, worden per brief geïnformeerd.
2. Financiële verantwoording 2020 MIT-Zuid

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de topsectoren en de provincies Noord-Brabant,
Zeeland en Limburg versterken met de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (Hierna: “MIT-regeling”)
innovatie in middelgrote en kleine bedrijven in de regio. In 2020 kregen 149 bedrijven in Brabant via
de regeling in totaal zo’n 7,1 miljoen euro subsidie bij het ontwikkelen van nieuwe processen,
producten en diensten. Omdat er zo’n grote belangstelling is voor de MIT-regeling, hebben
Gedeputeerde Staten besloten tot een extra bijdrage van € 230.035,85 aan de regeling. Het plan is
om de samenwerking in 2021 voort te zetten.
3. Uitvoeringsovereenkomst Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.

In mei 2019 6 gemeentes, Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa een
samenwerkingsconvenant ondertekend om gezamenlijk te werken aan het Geopark Peelhorst en

Maasvallei i.o. Om praktische en organisatorische punten af te kunnen spreken vanuit een
uitvoeringsprogramma is een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Deze is nodig om rechtmatig
besluiten te kunnen nemen en overeenkomsten aan te gaan met derden.
4. Statenmededeling Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende
maatregelen

Het pakket aan ondersteunende maatregelen transitie veehouderij wordt enigszins aangepast. Dit
gebeurt naar aanleiding van het advies van de commissie die de voortgang en de maatschappelijke
effecten van de ondersteunende maatregelen onderzoekt. De adviescommissie stelt vast dat het
programma goed van opzet is. Enkele maatregelen worden stopgezet en een paar worden
aangepast of nieuw ontwikkeld om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van veehouders.

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.

