Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 3 maart 2021
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Z toezegging

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie

4441342

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

E.P.J.
LemkesStraver

4547911

Provinciale Staten
d.d. 28-06-2019

H.A.G.
Ronnes

4600252

Themabijeenkomst M.P.J.M.
Energie 25
van
oktober 2019
Gruijthuijs
en

Gedeputeerde Spierings zegt toe te onderzoeken
hoe de mestmarkt in Nederland en Brabant kan
worden geoptimaliseerd vanuit de gedachte
kringlopen te willen sluiten en PS hierover te
informeren
Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
informeren over de invulling van de ethische
commissie van BSD en stelt voor om het datamanifest
met PS te bespreken
Agenda Circulaire Samenleving: Gedeputeerde
Spierings zegt toe om te bekijken of de provincie
initiatieven van onderop, die zijn gericht op het
betrekken van inwoners en consumenten bij de
circulaire samenleving, kan versterken.

4600253

Themabijeenkomst M.P.J.M.
van
Energie 25
oktober 2019
Gruijthuijs
en

4606522

PS-vergadering 8
november 2019

E.PJ.
LemkesStraver

Agenda Circulaire Samenleving: Gedeputeerde
Spierings zegt toe om collegiaal af te stemmen over
het onderbrengen van het thema circulariteit van
water in het Provinciaal Milieu- en Waterplan of de
aanpak rondom verdroging.
Motie M89-2019 Brabant betrokken bij
naturontwikkeling: Dragen Gedeputeerde Staten op
om te onderzoeken in hoeverre de aanleg van nieuw
natuur gefinancierd kan worden door de verkoop
van groencertificaten aan bedrijven en inwoners die
hun CO2 voetafdruk willen verlagen; Provinciale
Staten over de resultaten hiervan te informeren.

Stand van Zaken

Afgedaan

Deze toezegging wordt opgepakt binnen het programma
"Brabant Bemest Beter". Als eerste stap brengen studenten van de
HAS het mestgebruik in Noord-Brabant in beeld. De verwachting
is dat PS in april/mei hierover geïnformeerd kunnen worden.
U ontvangt de memo in de week van 8 maart.

Door het nieuwe college heeft de inslag van de circulaire
samenleving een meer economische inslag gekregen. Dit zal vorm
gegeven worden in de Uitvoeringsagenda circulaire economie. Bij
de opstelling van deze uitvoeringsagenda zijn we in gesprek met
bedrijven en via o.a. gemeenten ook met burgers. Ook bij het
onderdeel groene groei uit het PMWP worden bedrijven en
inwoners betrokken.
De Uitvoeringsagenda circulaire economie is 11 februari 2021
aan de Staten aangeboden.

Momenteel worden door enkele terreinbeherende organisaties en
milieufederaties CO2 methodieken voor bosaanplant uitgewerkt.
Deze methodieken worden uitgewerkt in standaarden waar
projecten voor bosaanplant aan moeten voldoen om
daadwerkelijk certificaten te kunnen uitgeven die vervolgens
kunnen worden gekocht door particulieren en bedrijven.
De provincie staat in nauw contact met enkele partijen die
momenteel methodieken uitwerken.
De methodieken moeten worden vastgesteld door de Greendeal

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4606704

PS-vergadering 8
november 2019

E.P.J.
LemkesStraver

4606724

PS-vergadering 8
november 2019

E.P.J.
LemkesStraver

4607697

PS-vergadering 8
november 2019

E.P.J.
LemkesStraver

4608722

PS 8 november
2019

C.A. van
der Maat

4628730

PS-vergadering 13 H.A.G.
Ronnes
-12-2019

Inhoud motie Z toezegging

Motie M140-2019 Ook de kwaliteit van de boom
telt: Verzoeken Gedeputeerde Staten om een
leidraad op te stellen waarin een verplichte
basiskwaliteit staat voor de bomen die moeten
worden herplant na illegale kap door eigenaren in
het buitengebied. Provinciale Staten binnen zes
maanden hierover te informeren.
Motie M105-2019 Onderzoek milieueffecten
nascheiding tov voorscheiding: Verzoeken het
college een onderzoek te starten naar de effecten
van nascheiding ten opzichte van vooraf scheiden
en deze te delen met alle Brabantse colleges en
gemeenteraden.

Stand van Zaken
Nationale Koolstofmarkt wat naar verwachting eind 2020/begin
2021 zal plaatsvinden.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een leidraad. PS zal hier
naar verwachting in maart over worden geïnformeerd.

Wij zijn in overleg met een aantal gemeenten in Brabant om te
onderzoeken op welke wijze nascheiding, aanvullend op de al
bestaande bronscheiding. Er wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid voor het oprichten van een nascheidingsinstallatie in
Zuid-Oost Brabant en hier de keten van inzamelen en scheiden
van afval bij te betrekken. Wij delen in de kosten van dit
onderzoek. Ook hebben wij aandacht voor een verbreding van
dit initiatief in Brabant
Eind januari 2021 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de
bestuurders van de gemeenten en Gedeputeerde Lemkes over de
resultaten van de marktconsultatie en hoe verder. De betrokken
gemeenten zullen eind februari 2021 hun gemeenteraden
informeren. In maart zullen we PS informeren.
54/19 Begroting: Gedeputeerde Grashoff zegt
Ambtelijk is inmiddels de conceptrapportage van de
toe PS te informeren over de inventarisatie die wordt omgevingsdiensten ontvangen.
uitgevoerd t.a.v. potentieel zeer zorgwekkende
In maart 2021 worden PS daarover geïnformeerd met een
stoffen
Statenmededeling.
Begroting: Gedeputeerde Van der Maat zegt toe in Wij zullen uw Staten met de perspectiefnota nader informeren, in
de Begroting 2022 een passage op te nemen over aanloop naar de te voeren discussie met de begroting 2022.
hoe om te gaan met het restant van Essent-middelen
en hierover met PS in gesprek te willen gaan.
Motie M165A-2019 Prioriteiten stellen bij uitgave
Op dit moment is er nog geen regionaal stikstof registratiesysteem
stikstofruimte: Vragen het college Stikstofruimte die
waar ruimte uit kan worden uitgegeven, er kan enkel (rest)ruimte in
vanuit de provinciale stikstofbank uitgegeven kan
worden opgenomen en bewaard. Inmiddels is duidelijk dat de
worden prioritair ten goede te laten komen aan
discussie over provinciale stikstofbanken een discussie is die
projecten die de werkgelegenheid stimuleren.
gezamenlijk met alle provincies moet worden opgepakt. De
discussie over de vormgeving van het regionale

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Afgedaan

stikstofregistratiesysteem en de bestuurlijke spelregels waarbinnen
stikstofruimte kan worden uitgegeven loopt nog volop in IPOverband.
aanvulling: Op 3 maart is er nog geen besluit genomen over het
RSRS.

4643286

Themabijeenkomst E.P.J.
LemkesN&M d.d. 17
januari 2020
Straver

4643294

PS-vergadering 17 W.F.C.
januari 2020
van
Pinxteren

4648412

PS-vergadering 31
januari 2020

E.P.J.
LemkesStraver

4648417

PS-vergadering 31
januari 2020

E.P.J.
LemkesStraver

4651668

Themabijeenkomst E.P.J.
LemkesN&M 31 januari

Aanpassingen EVZ-beleid: Gedeputeerde Grashoff
zegt toe een evaluatie uit te voeren of met de
verhoging van het subsidiepercentage voor de
gemeentelijke delen van de EVZ's de doelstellingen
van het EVZ beleid worden gehaald?
Initiatiefvoorstel Kinderen & Democratie, Motie M32020 (voortgezet) speciaal onderwijs en democratie
Roep GS op om in de uitvoering van het
initiatiefvoorstel Kinderen & Democratie nadrukkelijk
ook het (voortgezet) speciaal onderwijs te
betrekken; en om in de evaluatie te vermelden welke
acties zij hiervoor ondernomen hebben.
Motie M4-2020 Gemeentelijke verantwoordelijkheid
in EVZ-beleid; vragen het college alternatieven te
ontwikkelen, los van het subsidiepercentage, om de
balans tussen de provinciale en gemeentelijke
verantwoordelijkheid in het EVZ-beleid te bewaren;
deze alternatieven uit te werken en hierover dit
najaar, als ook de EVZ-opgave duidelijk is, te
rapporteren aan Provinciale Staten.
Motie M5a-2020 EVZs geen onderdeel van Natura
2000; dragen GS op dat nieuw aan te leggen
ecologische verbindingszones nooit onderdeel
mogen uitmaken van het Natura 2000-netwerk.
Opdracht omgevingsdiensten: Gedeputeerde
Grashoff zegt toe PS nader te informeren over de

Nb. Op dit moment is in het SSRS uitsluitend een module
opgenomen waarmee vergunningverlening voor
woningbouwprojecten en 7 MIRTprojecten mogelijk is.
Beantwoording in Statenvoorstel 75/20A; behandeling in PSvergadering in januari 20212.

Uitwerking is opgepakt, o.a. samen met initiatiefnemers. In
verband met Corona heeft het inpluggen in schoolprogramma's
vertraging opgelopen. We verwachten uw Staten in Q4 te kunnen
informeren.

Beantwoording motie in Statenvoorstel 75/20A; behandeling in
PS op 12 maart 2021.

Afgedaan

Beantwoording van de motie in Statenvoorstel 75/20A; PS
behandeling 12 maart 2021.

Afgedaan

Medio 2020 vindt er een evaluatie van het Brabants Omgevings
Datalab (BOD) plaats. Dit zal gedeeld worden in het 3

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
2020

Straver

4651695

PS 31 januari
2020

E.P.J.
LemkesStraver

4651696

PS 31 januari
2020

E.P.J.
LemkesStraver

4651698

PS 31 januari
2020

E.P.J.
LemkesStraver

4651708

PS 31 januari
2020

E.P.J.
LemkesStraver

4651778

PS 31 januari
2020

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Afgedaan

Brabantse Omgevings Datalab / Risicogericht
Directeurenoverleg. Op basis hiervan zullen we communiceren
Toezicht en Handhaving en daar ook de provinciale over de resultaten, de rol van informatiegestuurd werken in de
datavisie in mee te nemen.
VTH opdracht en de overige vervolgstappen.
PS zijn hierover geïnformeerd met een memo Gedeputeerde dd 25
februari 2021.
Over het resultaat van het onderzoek worden de Staten in
Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen EVZ beleid:
Gedeputeerde Grashoff zegt toe onderzoek te doen november 2020 met een Statenvoorstel geïnformeerd.
naar de midddelen (incl grondruil) om gemeentes
EVZ te laten realiseren.
Beantwoording toezegging is opgenomen in Statenvoorstel
75/20A; behandeling in PS op 12 maart 2021.
Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen EVZ beleid:
De Staten worden daarover in november 2020 geïnformeerd met
Gedeputeerde Grashoff zegt toe PS dit najaar te
een Statenvoorstel.
informeren over de EVZ waarbij ook lopende
burgerinitiatieven worden betrokken.
Beantwoording toezegging is opgenomen in Statenvoorstel
75/20A; behandeling in PS op 12 maart 2021.
Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen EVZ beleid:
Antwoord op motie is onderdeel van Statenvoorstel EVZ
Gedeputeerde Grashofff zegt toe geen proces op te actualisatie die in november 2020 aan PS wordt aangeboden.
zetten tot opwaardering van EVZ naar N2000.
Beantwoording is opgenomen in Statenvoorstel 75/20A;
agendering in PS januari 2021.
De Staten worden hierover geïnformeerd met een Statenvoorstel
Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen EVZ beleid:
Gedeputeerde Grashoff zegt toe PS schriftelijk te
in november 2020.
informeren over bijenonderzoeken in relatie tot de
EVZ.
Beantwoording opgenomen in Statenvoorstel 75/20A;
behandeling in PS in januari 2021.
Statenvoorstel 73/19 Algemene
Met een memo gedeputeerde van 8 februari 2021 hebben wij uw
Bijdrageverordening Noord-Brabant: Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de verbeteringen die wij doorvoeren in
Van der Maat zegt bij de behandeling van
het subsidieregister.
Statenvoorstel 73/19 Algemene
Bijdrageverordening Noord-Brabant toe dat GS
indachtig alle inbreng die is geleverd en de
gesprekken die in de PS-vergadering zijn gevoerd
zullen bekijken hoe het register zo op te bouwen is
dat het de juiste informatie geeft anders dan
bedragen en postcodes o.i.d. zodat PS er ook echt

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4661011

4661022

4667973

4698022

Inhoud motie Z toezegging

iets aan hebben.
Rondvraagmoment E.J. de Bie Gedeputeerde Van Merrienboer zegt tijdens het
14 februari 2020
rondvraagmoment van 14 februari 2020 voor wat
betreft het onderwerp internetconsultatie toe om de
ervaringen met de eerste internetconsultatie aan het
einde van het jaar met PS te delen.
PS-vergadering 14 E.P.J.
Statenvoorstel 10/20 Wijziging IOV: Gedeputeerde
LemkesSpierings zegt toe nogmaals met de minister in
februari 2020
Straver
gesprek te gaan voor het toekennen van voorlopige
emissiefactoren bij proefstallen.

PS-vergadering 31
januari 2020

PS-vergadering 8

E.P.J.
LemkesStraver

M.P.J.M

41/19 Aanpassingen EVZ -beleid: Gedeputeerde
Grashoff zegt toe PS dit najaar een voorstel voor te
leggen omtrent het beleid omtrent faunapassages

Motie M38-2020 Human centric approach

Stand van Zaken

Afgedaan

PS worden geïnformeerd over de ervaringen van de eerste
internetconsultatie.

Er is regelmatig contact (zowel ambtelijk als bestuurlijk) over het
versneld kunnen toepassen van innovatieve stalsystemen.
Het Rijk heeft de communicatie over de mogelijkheden voor
versnelling van innovatie verbeterd, zo is onder andere de
website van RVO over het erkennen van innovatieve stalsystemen
aangepast.
Het Rijk heeft Rebel een advies laten opstellen over een nieuw
systeem van stalbeoordeling dat het proces voor beoordeling van
emissies in stallen verbeterd. Dit is 2 juli 2020 aan de Tweede
Kamer aangeboden.
De pilot voor versneld toepassen van innovatieve stallen met
realtime metingen via de Crisis en Herstelwet is aangekondigd op
7 februari 2020. De planning is dat deze naar verwachting eind
2020 door de Eerste Kamer wordt vastgesteld. Het Rijk heeft een
Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen opgericht.
Deze Taskforce komt naar verwachting eind 2020 met haar
advies.
Op 1 mei 2020 is een wijziging opgenomen in de Regeling
ammoniak en veehouderij (Rav) die stelt dat de emissiefactor van
een emissiearm stalsysteem alleen geldt als het systeem is geleverd
door degene die de metingen heeft laten beoordelen. Deze
wijziging voorkomt dat kopieën van emissiearme
huisvestingssystemen worden gebruikt zonder dat de emissiefactor
is gemeten.
Toezegging is toegevoegd aan C2259469; De toezeggingen
worden behandeld in Statenvoorstel 13 november 2020.
Beantwoording toezegging is opgenomen in Statenvoorstel
75/20A; behandeling in PS januari 2021.
De uitvoeringsagenda data-economie is op 26 januari 2021 door

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
mei 2020

4706407

4706408

4706415

4706417

van
Gruijthuijs
en

PS vergadering 15 E.P.J.
mei 2020
LemkesStraver

Inhoud motie ļ toezegging
Datavisie: Verzoeken Gedeputeerde Staten de
human centric approach als uitgangspunt te nemen ir
de datavisie waarbij toekomstige oplossingen voor
problemen worden ontwikkeld vanuit het menselijk
perspectief bij alle stappen in het
probleemoplossingsproces te betrekken, zodat
publieke waarden zoals menselijke waardigheid,
vrijheid, gelijke behandeling en een eerlijke
rechtsgang zo goed mogelijk dienen worden
beschermd in het Noord-Brabantse digitaliserings- en
databeleid ten dienste staat voor het algemene
publieke belang in de data-economie.
Motie M46a-2020 Gezondere lucht: Verzoekt het
College te investeren in meer RIVM-meetpunten in
Noord-Brabant.

Stand van Zaken

Afgedaan

GS vastgesteld en middels een statenmededeling aan uw Staten
toegestuurd.

4-6 motie door in behandeling genomen.3/12:
3/12: inzet op monitoring luchtkwaliteit wordt meegenomen bij
uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord. Voorstel voor extra
meetpunten wordt voorbereid voor perspectiefnota.
12/2: PS zijn uitgenodigd tot het doen van voorstellen waar het
tweede meetpunt gelokaliseerd zou moeten worden. N.a.v.
themabijeenkomst over SLA dd 5 februari 2021. Uitwerking vindt
plaats ten behoeve van de perspectiefnota.
PS vergadering 15 E.P.J.
Motie M49a-2020 Blijvende aandacht voor
Begin 2021 worden PS hierover geïnformeerd.
mei 2020
Lemkesdierenwelzijn nodig: Verzoekt het College zo snel als 9 februari is de statenmededeling verstuurd naar PS.
Straver
mogelijk aan de Provinciale Staten haar visie op het
verbeteren van het dierenwelzijn in Brabant, met
bijbehorende acties en maatregelen, kenbaar te
maken.
PS vergadering 15 E.J. de Bie 2. Motie M68a-2020
Ambtelijk is een verkenning gestart, samen met wetenschappers,
mei 2020
om deze techniek op waarde te schatten voor de Brabantse
energiemix. We verwachten uw Staten in Q1 van 2021 te kunnen
berichten.
PS vergadering 15 E.P.J.
Motie M51a-2020 Afrastering tegen wolf in
Gedeputeerde Lemkes - Straver heeft in juni contact gezocht met
mei 2020
LemkesBrabant: Verzoeken GS om contact te zoeken met
Pieter van Geel, voorzitter van de wolvengebiedscommissie
Straver
de wolvencommissie in de provincie Gelderland en te Gelderland. Samen met hem wordt gekeken hoe we ons in
kijken of, en zo ja hoe hun preventieplan kan
Brabant gezamenlijk kunnen inspannen om wolvenschade zoveel
worden overgenomen in Brabant en hierover zo
mogelijk te voorkomen en beter voorbereid kunnen zijn op
spoedig mogelijk te rapporteren aan PS.
zwervende wolven in de toekomst. Hiertoe is een Platform Wolven

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4706418

PS vergadering 15 M.P.J.M.
mei 2020
van
Gruijthuijs
en

4706419

PS-vergadering

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

4718525

PS 5 juni 2020

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

4718531

PS 5 juni 2020

E.PJ.
LemkesStraver

Inhoud motie Z toezegging

Motie M52-2020 Artikel 217a-onderzoeken
vermelden: Dragen GS op voortaan in de
Onderzoeks- en Adviesagenda voortaan
onderscheidelijk aan te geven welke onderzoeken
zijn/worden uitgevoerd op basis van artikel 217a
van de provinciewet.
Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie
Provincie Noord-Brabant 2020-2025:
Gedeputeerde Van Gruijthuijsen zegt toe
Statenleden periodiek (vaker dan eenmaal per jaar)
mee te zullen nemen in de bewustwording van de
data d.m.v. ondersteuning door het college van GS
in werkbezoeken, bijeenkomsten en experts in
digitalisering en ethiek.
Motie M82-2020 Een blijvende herinnering:
Verzoeken Gedeputeerde Staten daarom te
onderzoeken of in Brabant draagvlak is voor een
blijvende tastbare herinnering voor alle slachtoffers
van het Corona virus. En indien hier draagvlak voor
is, dit uit te werken samen met de Brabanders.

Stand van Zaken
ingesteld dat Pieter van Geel zal leiden. Dit Platform zal naar
verwachting in mei 2021 een advies uitbrengen waarover PS zal
worden geïnformeerd.
In de Onderzoeks- en Adviesagenda zal voortaan
onderscheidelijk aan worden gegeven welke onderzoeken
zijn/worden uitgevoerd op basis van artikel 217a van de
provinciewet. Dit zal tijdens de gebruikelijke sturing- &
verantwoordingscyclus (als bijlage van de perspectiefnota) aan u
doen toekomen. Eerstvolgend perspectiefnota 2021.
In Q1 2021 zal u worden uitgenodigd voor een werkbezoek in
het kader van de uitvoering van de Datavisie.

Bij de vierde meting (meetperiode 16-22 juni 2020) naar de
maatschappelijke impact corona van het Pon is aan 2244
Brabanders gevraagd of zij behoefte hebben aan een Brabants
gedenkteken voor coronaslachtoffers of een andere vorm van
gedenken. 7^ vindt dat op dit moment niet nodig. 7% geeft aan
hier wel behoefte aan te hebben en 22% geeft aan dat (nog) niet
te weten.
We houden de ontwikkeling van corona in de gaten en bij een
mogelijk tweede golf kunnen we de behoefte nog eens meten.
Motie M83-2020 Provinciale aanpak van de wolf:
Gedeputeerde Lemkes - Straver heeft dit onderwerp
Verzoeken Gedeputeerde Staten om met het rijk, de geagendeerd in IPO-verband. Over de resultaten hiervan zal PS
IPO en alle andere beschikbare kanalen in overleg worden geïnformeerd. Op dit moment is hier nog geen planning
te gaan over de wijze waarop om moet worden
van beschikbaar. Naast de agendering van dit onderwerp in IPOgegaan met de wolf; Het creëren van
verband, is in Brabant een Platform Wolven ingesteld welke naar
handelingsperspectief om te voorkomen dat wolven verwachting in mei 2021 een advies zal uitbrengen over hoe we
ons in Brabant gezamenlijk kunnen inspannen om wolvenschade
te lang aanwezig zijn, c.q. gaan verblijven in
gebieden die hiervoor ongeschikt zijn. Dit is zowel in zoveel mogelijk te voorkomen en beter voorbereid kunnen zijn op
het belang van de natuur (het welzijn van de wolf), zwervende wolven in de toekomst.
de agrariër (die veel schade kan ondervinden, c.q.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4718574

PS 5 juni 2020

P.C.T.G.
Smit

4718579

PS 5 juni 2020

P.C.T.G.
Smit

4718581

PS 5 juni 2020

P.C.T.G.
Smit

4721042

PS-vergadering 19 W.F.C.
juni 2020
van
Pinxteren

Inhoud motie Z toezegging
kosten moet maken om aan preventie te doen) en de
bewoners (bij wie gevoelens van onrust en zorg
ontstaan).
Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op
ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming
2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen
Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en
West (OMWB) en Noordoost (ODBN)':
Gedeputeerde Smit zegt toe om met de
omgevingsdiensten het gesprek te voeren om te
kijken of het mogelijk is de planning van de
ontwerpbegrotingen op elkaar af te stemmen.
Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op
ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming
2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen
Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en
West (OMWB) en Noordoost (ODBN):
Gedeputeerde Smit zegt toe PS te informeren over
de gesprekken met het Rijk over de bekostiging van
de bodemtaken als gevolg van het uitstel van de
Omgevingswet.
Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op
ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming
2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen
Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en
West (OMWB) en Noordoost (ODBN):
Gedeputeerde zegt PS toe de vinger aan de pols
houden bij de ODBN en PS hierover te informeren.
Motie M89a-2020 Omvang, uitrusting en
bevoegdheden groene BOA's in het buitengebied:
Vragen het college: Bij andere provincies te
inventariseren hoe omgegaan wordt met de omvang
(fte's), bevoegdheden en uitrusting van groene boa's
en wat de verschillen zijn met de groene boa's van
het SSIB; Hier tevens in mee te nemen: Het
percentage groene boa's dat opgeleid is voor en/of

Stand van Zaken

Afgedaan

Dit is in gang gezet. Op 14 september 2020 is een brief naar de
OD's gestuurd met daarin een verzoek tot afstemming van de
ontwerpbegrotingen. We zijn in afwachting van behandeling van
deze brief in de AB's of DB's van de OD's.
In de SM over de kadernota's begin 2021 hebben we
aangegeven dat het niet lukt om de planningen in 2021 te
harmoniseren. Voor 2022 gaat dit hopelijk beter lukken.
In het dossier mbt begrotingen komt dit punt uitgebreider terug
(mei 2021).
Svz november 2020: er is nog geen duidelijkheid. Afspraken met
het Rijk hierover worden in 2021 verwacht. Provincie blijft
bodemtaken wel bekostigen die door diensten worden uitgevoerd.

Dit doen we via de gebruikelijke momenten wanneer er een
ontwerpbegroting en jaarrekening ligt. Dit speelt weer in de
periode maart - mei 2021. Mochten er tussentijds belangrijke
issues zijn dan informeert Peter Smit PS hierover.

Afgehandeld in statenmededeling plan van aanpak SSIB 2021
2023 02-2021

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

4721049

PS-vergadering 19 M.P.J.M.
juni 2020
van
Gruijthuijs
en

4721054

PS-vergadering 19 M.P.J.M.
van
juni 2020
Gruijthuijs
en

4721055

PS-vergadering 19 M.P.J.M.
juni 2020
van
Gruijthuijs
en

Inhoud motie ļ toezegging
uitgerust is met een wapen; het percentage groene
boa's dat opgeleid is voor en/of uitgerust kan
worden met een wapen; het percentage groene
boa's dat uitgerust is of kan worden met bijv een
wapenstok, een bodycam, een hond, pepperspray
of een taser; Te onderzoeken of een wapenstok, een
bodycam, een hond, pepperspray, een taser of een
wapen nuttig en wenselijk is om aan de uitrusting van
de groene boa's van het SSIB toe te voegen;
Provinciale Staten hier dit jaar en uiterlijk voor de
begrotingsbehandeling 2021 over te informeren.
Motie M104-2020 Arbeidsmarkt in crisistijd:
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
bij de uitwerking van het Actieplan Arbeidsmarkt
2020-2023 nadere afspraken te maken over (om)
scholing en het ondersteunen van mensen van werk
naar werk, richting sectoren met voldoende
baankansen, over extra aandacht voor kwetsbare
groepen zoals flexwerkers, zzp'ers en ouderen, over
de noodzaak van voldoende stages en leerbanen
voor jongeren, en over het investeren in en behoud
van vakmensen; de inzet op het bovenstaande te
monitoren en Provinciale Staten hierover te blijven
informeren
Motie M105-2020 Meewegen recente
arbeidsmarktstudies: verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten om: bij de uitwerking van het
Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 de Ínhoud van
voornoemde rapporten mee te wegen
Motie 107a-2020 Aanpak Discriminatie
Arbeidsmarkt: Verzoekt Gedeputeerde Staten: In de
uitvoering van het actieplan Arbeidsmarkt ook
aandacht te geven aan discriminatie op de
arbeidsmarkt door samen met de gemeenten,
werkgevers en andere bij deze problematiek
betrokkene maatschappelijke organisaties, binnen 6

Stand van Zaken

De toezegging om bij de uitwerking van het Actieplan
Arbeidsmarkt 2020 2023 nadere afspraken te maken over (om)
scholing en het ondersteunen van mensen van werk naar werk,
richting sectoren met voldoende baankansen, extra aandacht
voor flexwerkers etc. is onderdeel van de afspraken die worden
gemaakt met de arbeidsmarktregio's. Zij zijn voor de Provincie de
aangewezen organisaties om hier regionaal invulling aan te
geven. Over deze afspraken worden de Staten geïnformeerd in
Q1 2021.

De analyse van de commissie Regulering van Werk en de
kabinetsreactie op de rapporten van de WRR worden in de gaten
gehouden. Zodra de kabinetsreactie bekend is wordt zo nodig
deze input verwerkt in de uitvoering van het actieplan.
De toezegging om in de uitvoering van het actieplan arbeidsmarkt
ook aandacht te geven aan discriminatie op de arbeidsmarkt en
dit tegen te gaan in samenwerking met de partners wordt
opgepakt via de arbeidsmarktregio's. Zij zijn voor de Provincie de
aangewezen organisaties om hier regionaal invulling aan te
geven. Over deze afspraken worden de Staten geïnformeerd in
Q1 2021.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4721058

PS-vergadering 19 M.P.J.M.
van
juni 2020
Gruijthuijs
en

4728666

PS-vergadering 3
juli 2020

4728697

Themabijeenkomst M.P.J.M.
van
Economie en
Internationalisering Gruijthuijs
en

4728707

Statendag 3 juli
2020

P.C.T.G.
Smit

E.P.J.
LemkesStraver

Inhoud motie ļ toezegging
maanden een provinciale plan van aanpak te maken
met als doelstelling om komende 4 jaar de
discriminatie op het arbeidsmarkt in Brabant zoveel
mogelijk te voorkomen en tegen te gaan
Motie M108-2020 Arbeidsmigranten: Verzoeken
Gedeputeerde Staten: In de uitvoering van de
actieplan Arbeidsmarkt, samen met de gemeenten,
vakbonden en ondernemingen/sectoren waar veel
arbeidsmigranten werkzaam zijn te komen met een
plan van aanpak waarin: de uitbuiting van de
arbeidsmigranten tegen gegaan kan worden; de
positie van de arbeidsmigranten zoals huisvestiging,
arbeidsvoorwaarden, scholing te verbeteren zodat
hun participatie in onze samenleving bevorderd
worden.
Motie M134-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020
Statenvoorstel 54/20: 'Geen Granuliet in
Meanderende Maas', ingediend door PvdA,
ChristenUnie-SGP, 50PLUS, PVV, Forum voor
Democratie en Partij voor de Dieren: Verzoeken
Gedeputeerde Staten daarom om te garanderen dat
bij de realisatie van de visie Meanderende Maas
dat bij verondiepingen geen granuliet of een
vergelijkbare stof wordt gebruikt.
Herstelaanpak Coronacrisis: Gedeputeerde Van
Gruijthuijsen zegt toe te zullen bekijken of en zo ja
hoe jongeren en senioren kunnen worden betrokken
bij de Denktank Corona.

Statenvoorstel 48/20 'Bestuursrapportage 2020-I':
Gedeputeerde van der Maat zegt toe om met PS
betere prestatie indicatoren voor
kringlooplandbouw te ontwikkelen en in overleg met
de Commissie Sturen en verantwoorden hiertoe de

Stand van Zaken

Statenmededeling is 8 december 2020 aangeboden aan GS/PS
met nummer C2272040, S0367026

Komt terug in nog op te stellen ontgrondingenbeleid dat medio
2021 gereed is

De denktank vormt een brede afspiegeling van de maatschappij
en sectoren om een goed beeld te kunnen schetsen van de impact
van de coronacrisis en herstelaanpak corona voor Brabant. Er
wordt gekeken hoe wij hier ook jongeren bij kunnen betrekken. 11
november zijn jongeren specifiek aan bod gekomen in relatie tot
corona problematiek. De jongeren hebben onderwerpen
aangedragen waar de volgende bijeenkomst op in wordt gegaan.
In overleg met de commissie S&V wordt hier, in het kader van het
nieuwe beleidskader Landbouw en Voedsel (medio 2021) op
teruggekomen.

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4728711

Statendag 3 juli
2020

E.P.J.
LemkesStraver

4728713

Statendag 3 juli
2020

E.P.J.
LemkesStraver

Inhoud motie Z toezegging
juiste stappen te zetten. N.B. Motie
kringlooplandbouw (M 123-2020) wordt hiermee
ontraden en vervolgens door indieners
aangehouden.
Statenvoorstel 48/20 'Bestuursrapportage 2020-I':
Gedeputeerde van der Maat zegt toe om met PS de
prestatie indicatoren te bepalen voor het
uitvoeringsprogramma Eiwittransitie, maar wel via de
route van (en in samenspraak met) de Commissie
Sturen en verantwoorden.
N.B. Motie inzake uitvoeringsprogramma
Eiwittransitie (M 125-2020) wordt hiermee ontraden
en vervolgens door indieners aangehouden.
Statenvoorstel 48/20 'Bestuursrapportage 2020-I':
Gedeputeerde van der Maat zegt toe dat de
problematiek omtrent het gebruik van permethrin in
natuurgebieden en bij het toekennen van
graasrechten door gedeputeerde Lemkes persoonlijk
wordt besproken in overleg met de betrokken TBO's.
N.B. Motie voorkom landbouwgif in de natuur (M
127-2020) wordt hiermee ontraden en vervolgens
door indieners aangehouden.

Stand van Zaken

In overleg met de commissie S&V wordt hier, in het kader van het
nieuwe beleidskader Landbouw en Voedsel (medio 2021) op
teruggekomen.

Update januari 2021:
Er is contact geweest met de TBO's over de toezegging. De
uitkomst is als volgt.
Het beeld voor de terreinbeheerders (Brabants Landschap,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Groenontwikkelfonds) is
dat zij het middel in bedoelde gebieden niet zelf gebruiken voor
hun eigen kuddes.
Daar waar het gaat om het uitgeven van graasrechten door
terreinbeheerders ligt dit genuanceerder: hoewel de
terreinbeheerders verwachten dat dit middel niet of nauwelijks
door pachters/inschaarders wordt gebruikt, sluiten zij niet uit dat
dit op kleine schaal wordt gebruikt.
Er worden door terreinbeheerders in contracten geen
voorwaarden gesteld die specifiek gelden voor het middel
permethrin. Wanneer voorwaarden worden gesteld, zijn deze
gericht op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het algemeen
en/of in het bijzonder gericht op antiwormenmiddelen. Of er
wordt zoveel mogelijk geselecteerd op biologische boeren omdat
aangenomen wordt dat gebruik van dit middel vanuit SKAL
(mogelijk) niet is toegestaan.
De vraag aan de terreinbeheerders naar mogelijkheden om een
verbod op permethrin op te nemen als voorwaarde voor
graasrechten, levert verschillende gezichtspunten op. Enerzijds is

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken
er bereidheid hierin mee te denken - uitsluiten van het gebruik van
het middel zou als pachtvoorwaarde kunnen worden opgenomen,
waardoor de gebruiker van het grasland de keuze van het vee
kan aanpassen - anderzijds worden er praktische problemen
voorzien. Deze laatste liggen op het vlak van handhaafbaarheid
- van zo'n verbod en in de verwachting dat het moeilijk zal
worden om geschikte boerenbedrijven te vinden in de nabijheid
van natuurgebieden voor het inscharen van vee. Gesuggereerd
wordt dat een verbod van gebruik in natuurgebieden alleen zal
werken als het middel helemaal niet meer is toegestaan in de
landbouw.

4736400

Themabijeenkomst E.P.J.
Lemkes26 juni 2020
Straver

4762988

Statendag 11
september 2020

4771833

Themabijeenkomst E.P.J.
LemkesNatuur & Milieu
25 september
Straver
2020

W.F.C.
van
Pinxteren

Bovenstaande is op 8 oktober 2020 ook als antwoord gegeven
op een technische vraag van de Partij voor de Dieren.
Natuur en Milieu, opdracht omgevingsdiensten: De Gezien de rol, positie en verantwoordelijkheden van de provincies
Commissie van Aartsen wordt gepolst in het kader
in het VTH-stelsel en gezien het belang van het advies voor de
van High trust high penalty
toekomst van het stelsel is vanuit IPO een delegatie aangesteld om
een gesprek te voeren met de leden van de commissie van
Aartsen.
Het is de verwachting dat het advies van de commissie van
Aartsen begin 2021 komt. Wij zullen PS nader informeren over de
uitkomsten van de commissie en de reactie van het IPO daarop.
PS-vergadering: Statenvoorstel 62/20 'Middelen
Tijdens een volgend bestuurlijk overleg met Zeeland zal dit
voor ondersteuning van philharmonie zuidnederland onderwerp ter sprake worden gebracht.
voor de jaren 2022-2024'. De gedeputeerde zegt
toe met de provincie Zeeland in gesprek te gaan
over de afwikkeling van concerten in Zeeland en een
mogelijke verbreding van de samenwerking.
Nadere uitwerking realisatie faunapassages.
Statenmededeling over o.a. beheer en onderhoud is
Gedeputeerde Lemkes zegt toe na te gaan hoe
behandeld en afgedaan in de AV van 30.10.2020.
toezicht op de aanleg faunapassage is megenomen Onderhoudsrapporten zijn ontvangen. Gezien de grote
in beheer en onderhoud in het nieuwe
hoeveelheid data wordt nu gezocht naar een passende manier
uitvoeringsprogramma; de relevante onderliggende van aanleveren aan PS.
mobiliteitsdata mbt de uitgevoerde evaluatie toe te
Bespreking gemeentelijke opgave op Ontwikkeldagen in de 4
sturen; met gemeenten in gesprek te gaan over de
regio's (juni en juli 2021). Planning via regiomanagers loopt.
knelpunten mbt de ontsnipperingsopgave.
Staan in agenda Elies.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

4777594

PS-vergadering 16 M.P.J.M.
oktober 2020
van
Gruijthuijs
en

De verkenning en de uitvoering worden ter hand genomen in de
Uitvoeringsagenda circulaire economie.

4777606

PS-vergadering 16 M.P.J.M.
van
oktober 2020
Gruijthuijs
en

4777608

PS-vergadering
16 oktober 2020

4782299

Themabijeenkomst E.P.J.
Natuur en Milieu
Lemkes-

Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2020,
motie M158-2020, Gouden Cirkel: Verzoeken
Gedeputeerde Staten te onderzoeken hoe
waardering en community building met de werktitel
"Gouden Cirkel" georganiseerd kan worden rond de
versnellingsopgave circulaire economie. Uitvoering
te geven aan de uitkomsten van dit onderzoek en
een award in te stellen in 2021. Organisatie en
middelen op te nemen in de uitvoeringsagenda
circulaire economie.
Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2020,
motie M152-2020, Slimme en meetbare KPŪs
Economische Visie: Draagt Gedeputeerde Staten op
dat bij het verlenen van subsidie, lening of een
garantstelling op basis van het beleidskader
economie slimme en meetbare KPŪs meegegeven
worden. Deze slimme en meetbare KPŪs op
regelmatige basis te monitoren « daarover jaarlijks
aan de Provinciale Staten te rapporteren in het
programmeringsdocument Economie, Kennis en
Talentontwikkelingen bij negatieve afwijkingen van
de KPŪs een gesprek aan te gaan, eventueel bij te
sturen en als laatste instrument de subsidie, lening of
garantstelling te korten of te stoppen.
Statenvoorstel 66/20 "Kempenland-West-omgeving
De Utrecht, motie 162a-2020, Onderzoek beperking
onttrekking grondwater: Verzoeken de
Gedeputeerde Staten samen met het waterschap
inzichtelijk te maken wat het (globaal) volume is van
lokale (grond)wateronttrekkingen en wat de effecten
hiervan zijn op de natuurtypen; In gesprek te gaan
met lokale onttrekkers over de mogelijkheden om
onttrekkingen te beperken; De Staten over de
uitkomsten te informeren.
Rapportage project intensivering Toezicht
Veehouderijen 2019: Gedeputeerde Lemkes

P.C.T.G.
Smit

Afgedaan
Afgedaan

De uitvoering wordt ter hand genomen in het
programmeringsdocument 'Programmering Economie, Kennis en
Talentontwikkeling'.Hierover is gesproken in een themabijeenkomst
op 5 febr . De definitieve versie volgt in Q3 2021.

Zie statenmededeling 23 februari 2021

Het project ITV loopt tot eind juli 2021 (ipv tot eind december
2020). De uitloop is een gevolg van de Corona-crisis. Het

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
d.d. 16 oktober
2020

Straver

4782305

Themabijeenkomst E.P.J.
LemkesNatuur en Milieu
d.d. 16 oktober
Straver
2020

4782331

Natuur en Milieu
d.d. 9 oktober
2020

H.A.G.
Ronnes

4782334

Natuur en Milieu
d.d. 9 oktober
2020

H.A.G.
Ronnes

4787225

PS-vergadering 16 M.P.J.M.
oktober 2020
van
Gruijthuijs
en

4787227

PS-vergadering 16 M.P.J.M.
oktober 2020
van
Gruijthuijs
en

4787229

PS-vergadering
16 oktober 2020

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

informeert PS na afronding van het project ITV met
een eindrapport (inclusief de bijbehorende cijfers).
Gelijktijdig met deze eindrapportage worden PS
geïnformeerd over implementatie van de conclusies ir
het reguliere toezicht en de kansen die digitalisering
biedt.
Gezondheidsvisie en de rol van de provincie op het
gebied van gezondheid: Data van Brabant In Zicht
en de Omgevingsscan worden meegenomen in het
vervolgtraject.

eindrapport wordt opgemaakt nadat alle controles zijn
uitgevoerd. De controles zijn naar verwachting in juni 2021
afgerond. Het eindrapport en eindadvies volgt naar verwachting
in juli 2021.

Afgedaan

Zoals gemeld in de startnotitie gezondheid zullen we de data van
Brabant In zicht en de Brabantse Omgevingsscan betrekken bij de
te ontwikkelen monitor gezondheid. Deze monitor maakt
onderdeel uit van het Beleidskader Gezondheid en de
uitvoeringsagenda.
Dhr. Vreugdenhil heeft de stukken ontvangen. Het gesprek moet
nog plaatsvinden.

Afgedaan

Op 22 februari bent u via een memo gedeputeerde geïnformeerd
over de stand van zaken van aanvragen extern salderen. Vanaf
nu wordt deze informatie meegenomen in de periodieke
Statenmededeling actualiteiten Stiktstof. De toezegging is hiermee
afgedaan.
Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2020: De uitvoeringsagenda data-economie staat gepland voor 12
GS zullen PS informeren over de
maart. De uitvoeringsagenda circulaire economie volgt
uitvoeringsagenda's Beleidskader Economie en GS waarschijnlijk 26 maart. De overige zijn nog niet vastgesteld en
zullen de uitvoeringsagenda's actief voor
volgen in Q2.
themabijeenkomsten agenderen. Waarbij ook het
gesprek over kpi's kan worden gevoerd.
Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2020: Het programmeringsdocument economie is tijdens een
In het komende kwartaal wordt gewerkt aan een
themavergadering op 5 februari 2021 besproken met uw Staten.
programmeringsdocument. Dit document zal worden
besproken in een themavergadering zodat PS in de
drivers seat blijven.
Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2020: De planning is het actieplan arbeidsmarkt in Q1 vast te stellen.
Gelden vanuit Brabant Branding, evenals vanuit
Actieplan Arbeidsmarkt, worden ook gebruikt voor

Afgedaan

Stikstofactualiteiten: De gedeputeerde heeft
toegezegd om samen met dhr. Vreugdenhil te kijken
naar de stukken waaruit volgens dhr. Vreugdenhil
zou blijken dat extern salderen niet goed is
toegepast. Dhr. Vreugdenhil neemt hierbij het
initiatief om de stukken te overleggen.
Stikstofactualiteiten: Gedeputeerde zegt toe dat PS
periodiek worden geïnformeerd over de aanvragen
extern salderen die bekend zijn bij de
omgevingsdienst.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
en
4787231

PS-vergadering
16 oktober 2020

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

4787232

PS-vergadering
16 oktober 2020

4787424

PS-vergadering 6
november 2020

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en
C.A. van
der Maat

4787425

PS-vergadering 6
november 2020

C.A. van
der Maat

4791900

PS-vergadering 13 E.P.J.
november 2020
LemkesStraver

Inhoud motie Z toezegging
het terughalen van talent uit de Randstad, niet alleen
het aantrekken van internationaal talent.
Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2020:
Gedeputeerde neemt PS graag mee op werkbezoek
in het kader van de uitvoering van het beleidskader
Economie (voorbeeld DENS, innovatie duurzame
energie dmv mierenzuur).
Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2020:
GS komen met voorstellen en financiële
onderbouwing op onderdeel eiwittransitie volgens
principe eerst beleid dan geld.
Motie M165-2020 - Statenvoorstel 80/20
Beleidskader Mobiliteit: 'Koers 2030', spreekt uit dat
bij de realisatie van de ambitie van snelfietspaden in
Brabant de gemeenten weliswaar commitment
moeten tonen op de volledige ambitie om te komen
tot het volledige snelfietspad, maar in de realisatie
temporiseren wordt toegestaan. Verzoeken het
College tevens bij de inzet van de
bijdrageverordening zoveel mogelijk maatwerk te
leveren per gemeente ten behoeve van de realisatie
van de snelfietspaden.
Motie M170-2020 - Statenvoorstel 80/20
Beleidskader Mobiliteit: 'Koers 2030', verzoeken
Gedeputeerde Staten om: het beleid voor te zetten
om zoveel mogelijk spoorse doorsnijdingen op te
heffen; samen met de Brabantse gemeenten actief op
zoek te gaan naar kansen om gelijkvloerse
overwegen op te heffen; gebruik te maken van
ondersteuning die de Rijksoverheid daarin kan
bieden (bv. via het Landelijk verbeterprogramma
overwegen of een nieuwe regeling)
Motie M176a-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Verzoeken het College van
Gedeputeerde Staten: In kaart te brengen welke
flora en fauna zích op dit moment in het

Stand van Zaken

Afgedaan

Gezien de huidige RIVM maatregelen worden er momenteel geen
werkbezoeken afgelegd en gepland.

Eiwittransitie krijgt een plek in het Uitvoeringsagenda circulaire
economie.

Met de statenmededeling 'Verdere concretisering afspraken BO
MIRT 25 november 2020 en afspraken Regionale
Mobiliteitsprogramma's december 2020' van 9 februari 2021
hebben wij uw Staten geïnformeerd over de wijze waarop wij
invulling geven aan deze motie, middels een genoemd voorbeeld
van de snelfietsroute Tilburg - Oosterhout (bij Dongen).

Conform de regionale uitwerking van het Toekomstbeeld OV
waarover wij uw Staten op 22 september informeerden werken wij
aan het verminderen van spoorwegovergangen. Wij kijken
daarbij nadrukkelijk naar kansen voor landelijke financiering. Wij
zullen uw Staten hierover informeren zodra wij meer kunnen
zeggen over de landelijke uitwerking van het Toekomstbeeld OV,
waarschijnlijk naar de TK-verkiezingen in maart.

Het beter zicht krijgen op de effecten van klimaatverandering op
de natuur maakt onderdeel uit van het op te stellen Beleidskader
Natuur. In de startnotitie voor het beleidskader wordt opgenomen
op welke wijze we beter zicht denken te krijgen op de effecten

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4791908

PS-vergadering 13 W.F.C.
november 2020
van
Pinxteren

4791920

PS-vergadering 13 C.A. van
november 2020
der Maat

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

Natuurnetwerk Brabant bevindt; In kaart te brengen
hoe houdbaar het is om flora en fauna in het
Natuurnetwerk Brabant, die tientallen járen geleden
opgenomen zijn als beschermd, in stand te houden
gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het
klimaat of andere ontwikkelingen; In kaart te
brengen welke soorten er, als gevolg van
klimaatverandering of andere ontwikkelingen, de
laatste járen uit Brabant zijn verdwenen, zodat deze
van de lijst afgehaald kunnen worden; In kaart te
brengen welke nieuwe soorten er, als gevolg van
klimaatverandering of andere ontwikkelingen, in het
Natuurnetwerk Brabant de laatste járen bijgekomen
zijn en op welke manier deze bestreden (invasieve
soorten) of beschermd gaan worden; De uitkomsten
hiervan als basis te nemen voor de herijking van het
Natuurbeleid Brabant Uitnodigend Groen en de
bijbehorende startnotitie die opgesteld wordt.
Motie M177-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Vragen het college: Tot en met het
einde van deze bestuursperiode jaarlijks een online
campagne uit te voeren om de weerbaarheid en de
meldingsbereidheid te vergroten; De campagne
gericht in te zetten voor vatbare doelgroepen
(boeren, kinderen, jong volwassenen, horeca
etcetera); Gemeenten en andere mogelijke partners
bij de campagnes te betrekken; Provinciale Staten te
informeren over zowel het plan als de resultaten van
de online campagnes.
Motie M180-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; verzoeken het College van
Gedeputeerde Staten om: in de verkenning naar
investeringsvoorstellen de opwek van duurzame
energie (binnen de RES'en) op te nemen; hierbij
voort te bouwen op het werk van het Energiefonds
van de BOM en samenwerking tussen het

van klimaatverandering op de natuur. De startnotitie wordt naar
verwachting in april 2021 aan uw Staten voorgelegd.

Afgedaan

Op dit moment onderzoeken wij hoe we invulling kunnen geven
aan de motie. Het afgelopen jaar zijn er al verschillende stappen
gezet in het verhogen van de meldingsbereidheid (o.a. het
onderzoek met daarin verschillende pakketten voor gemeenten,
waaraan gemeenten op dit moment invulling geven).

We geven invulling aan deze motie via de aan te passen
verordening treasury, waarover u op 2 februari 2021 bent
geïnformeerd met een statenmededeling.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4791942

PS-vergadering 13 M.P.J.M.
november 2020
van
Gruijthuijs
en

4791950

PS-vergadering 13 C.A. van
november 2020
der Maat

4791952

PS-vergadering 1 3 W.F.C.
november 2020
van
Pinxteren

Inhoud motie Z toezegging
Ontwikkelbedrijf en BOM te onderzoeken;
aanvullend op de opdracht van het energiefonds
van de BOM realisatie centraal te stellen; hierbij een
samenwerking met Brabantse gemeenten te
verkennen.
Motie M181-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Verzoeken Gedeputeerde Staten:
Te onderzoeken of een regeling kan worden
uitgewerkt die het aantal stage- en leerplekken
binnen Brabantse bedrijven en instellingen bevordert
voor met name mbo-studenten; Deze regeling te
integreren in de uitvoeringsplannen Economisch
beleid
Motie M185a-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Dragen Gedeputeerde Staten op:
te onderzoeken welke organisaties een basissubsidie
ontvangen en te kijken of deze subsidies bij de
beleidsdoelstellingen van de Provincie passen;
Wanneer dit niet geval is de bestaande basissubsidie
ter heroverwegen en hierover een besluit te nemen
en/of hiervoor een voorstel te doen.
Motie M188-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Roepen Gedeputeerde Staten op:
Voor de Perspectiefnota de inbedding uit te werken
in een voorstel en de Staten te informeren hoe de
borging van de opgaven en ervaringen binnen het
voormalige thema samenleving en de kennis en
kunde van de daarin betrokken organisaties kan
worden vormgegeven; Daarbij denken wij onder
andere aan: Het opnemen van een speciale
samenlevingsparagraaf in daarvoor relevante
Statenvoorstellen en begrotingshoofdstukken; Met
ZET en Zorgbelang Brabant actief bespreken en
onderzoeken of dan wel op welke provinciale
thema's en opgaven beide organisaties een
waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Stand van Zaken

Afgedaan

het onderzoek wordt meegenomen in het Actieplan Arbeidsmarkt.

Met een memo gedeputeerde op 9 februari 2021 hebben wij uw
Staten geïnformeerd over de wijze waarop wij jaarlijks invulling
geven aan deze motie.

Zoals toegelicht tijdens de begrotingsbehandeling zullen wij in de
perspectiefnota in de diverse beleidsprogramma's opnemen hoe
wij invulling geven aan samenleving/leefbaarheid als integraal
onderdeel van de programma's.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

4791957

Motie M189-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Roepen Gedeputeerde Staten op:
Te onderzoeken wat de coronacrisis en het enorme
woningtekort betekent voor de woonbehoeften in
Brabant; Daarmee concreet de verhuisbewegingen
tussen stedelijke gebieden en platteland in kaart te
brengen; * Met maatschappelijke partners zoals
ouderenbonden en VKK te bekijken hoe we de
mogelijkheden voor ouderen en starters om in hun
eigen kern te blijven kunnen verruimen; Te
onderzoeken hoe splitsing van bijvoorbeeld
leegstaande boerderijen in meerdere woningen nog
gemakkelijker gemaakt kan worden; De door de
Minister gereserveerde middelen voor versnelling
van de woningbouwopgave in deze processen mee
te nemen en zoveel mogelijk naar Brabant te halen.
Motie M197-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Verzoeken het College om: Voor
de Perspectiefnota 2021 aan de Staten een voorstel
voor te leggen voor plaatsing en onderhoud van
minimaal twee meetpunten in Noord-Brabant in
aansluiting op het Landelijk Meetnetwerk
Luchtkwaliteit.
Motie M202-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Dragen GS op: Vanwege de
politiek-historische waarde van het Charter en de
Blijde Inkomst, replica's van deze unieke en voor
Brabant zo belangrijke documenten op een
zichtbare en prominente plaats in het provinciehuis
permanent ten toon te stellen.
Motie M220-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Dragen Gedeputeerde Staten op:
Ouderenorganisaties, gehandicaptenplatformen en
organisaties rond burgerinitiatieven binnen de
provincie, nadrukkelijker te betrekken bij de
planning, ontwikkeling, uitwerking en invulling van

- het onderzoek naar verhuisbewegingen door corona wordt
meegenomen in de reguliere monitoring.
- In het actieprogramma nieuwe woonvormen en zelfbouw wordt
met de partners de motie opgepakt.
- De uitkomsten van onderzoek naar mogelijkheden voor splitsing
van woningen wordt opgepakt in relatie tot ontwerp
omgevingsverordening.
- Als provincie zijn wij aangehaakt op de inzet van het Rijk. Wij
ondersteunen gemeenten om van deze beschikbare middelen
gebruik te maken, bv bij flexwonen, bijdragen flexpool,
woningbouwimpuls etc.

PS-vergadering 13 H.A.G.
november 2020
Ronnes

4791961

PS-vergadering 13 E.PJ.
november 2020
LemkesStraver

4791966

PS-vergadering 13 C.A. van
november 2020
der Maat

4791973

PS-vergadering 13 C.A. van
november 2020
der Maat

Over de uitwerking van de motie worden PS in april 2021
uitgebreider geïnformeerd via de voortgangsrapportage van de
Brabantse Agenda Wonen.
3/12: inzet op monitoring luchtkwaliteit wordt meegenomen bij
uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord.
12/2 in themabijeenkomst Schone Lucht Akkoord is er door de
Gedeputeerde een oproep gedaan aan de Staten om met
voorstellen te komen over locaties voor de 2 meetpunten. Deze
voorstellen worden meegenomen t.b.v. van het voorstel in de
Perspectiefnota.
We bekijken de mogelijkheden om de documenten tentoon te
stellen en zullen uw Staten hierover informeren.

Recent is door gedeputeerde in overleg met het Reizigersoverleg
Brabant al aandacht gevraagd voor het betrekken van ouderen
en ouderenorganisaties. Dit eveneens conform onze visie
Gedeelde mobiliteit is maatwerk en het beleidskader Mobiliteit.
Daarnaast zullen wij in onze smart mobility aanpak, waaronder
doelgroepenaanpak, specifieke aandacht hebben voor ouderen,

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO
4791977

PS-vergadering 13 E.P.J.
november 2020
LemkesStraver

4791978

PS-vergadering 13 E.P.J.
november 2020
LemkesStraver

4791982

PS-vergadering 13 H.A.G.
november 2020
Ronnes

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

mobiliteitssysteem en Smart Mobility.
Motie M222-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Verzoeken Gedeputeerde Staten:
voor de uitvoering van een stevige Visie Landbouw
en Voedsel, en de daarbij horende eiwittransitie,
voldoende financiële middelen te reserveren vanuit
het Beleidskader Economie 2030; hierover met een
voorstel te komen in de startnotitie van de Visie
Landbouw en Voedsel.
Motie M223-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Verzoeken Gedeputeerde Staten:
er zorg voor te dragen dat de Brabantse
opvangcentra voor inheemse dieren en de
dierenambulances structureel kunnen blijven
faciliteren in de zorgplicht voor inheemse dieren; de
opvangcentra en dierenambulances hiertoe ten
minste voor de rest van de huidige bestuursperiode
structureel financieel te ondersteunen, en dit te
dekken uit de middelen voor het programma Natuur
en Milieu en hierover PS te informeren en/of hiertoe
een dekkingsvoorstel vanuit reserves Natuur te
doen; in overleg met de andere provincies (in IPOverband) en het Rijk aan te sturen op een landelijke
regeling; en gaan over tot de orde van de dag.
Motie M224-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Verzoeken Gedeputeerde Staten:
bij de verlening van vergunning of ontheffing bij de
ontwikkeling van windturbines in het kader van een
goede inpassing in de omgeving op te leggen, dat
alle mogelijke en relevante mitigerende maatregelen
worden genomen om dodelijke slachtoffers te
voorkomen; tevens daarbij op te leggen dat
monitoring van de effectiviteit van de mitigerende
maatregelen achteraf wordt uitgevoerd; de
resultaten van de monitoring te betrekken bij de
ontwikkeling van nieuwe projecten op het gebied

gehandicapten en burgerinitiatieven.
Eiwittransitie krijgt een plek in de startnotitie. De nadere
uitwerking voor de eiwittransitie krijgt vorm in het beleidskader
Landbouw en Voedsel en de Uitvoeringsagenda waarbij ook de
financiele middelen aan de orde komen

Uitwerking van de motie wordt vanaf januari 2021 opgepakt en
er zal daarvoor met de sector als ook landelijk (o.a. in IPOverband) in overleg worden getreden. Huidige verwachting is dat
er in juni 2021 een voorstel zal liggen.

De motie wordt verwerkt in de ontwerp omgevingsverordening.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4791986

4791991

4791997

Inhoud motie ļ toezegging

van windturbines; de inzet en de resultaten van de
toegepaste mitigerende maatregelen regelmatig te
evalueren en Provinciale Staten hiervan verslag te
doen; hiervoor een regeling uit te werken in de
omgevingsverordening.
PS-vergadering 13 E.J. de Bie Motie M226-2020 - Statenvoorstel 76/20
november 2020
Begroting 2021; Verzoeken Gedeputeerde Staten
om: Waar mogelijk aan te haken bij de Europese
fondsen zoals REACT-EU en RRF, daarbij rekening
houdend met de daarvoor geldende termijnen en
processen, om in te zetten voor een schaalsprong
voor het isoleren van woningen in Brabant; Daartoe
samen met stakeholders in Brabant (gemeenten,
woningcorporaties, ontwikkelaars, verhuurders, etc.)
een plan van aanpak te maken om het
verduurzamen van woningen en maatschappelijk
vastgoed te versnellen; Bij de uitwerking van het
isolatieprogramma voor huurwoningen als
voorwaarde te stellen dat er naar gestreefd wordt
dat de maandelijkse woonlasten voor de huurder
niet stijgen na de renovatie, i.e., dat de huurprijs niet
meer stijgt dan de besparingen van de maandelijkse
energieprijzen opleveren, na renovatie.
PS-vergadering 13 C.A. van
Motie M228b-2020 - Statenvoorstel 76/20
november 2020
der Maat Begroting 2021; Verzoeken het College om: om met
de werkgever in gesprek te gaan wat we als
Provincie Noord-Brabant in deze coronasituatie
kunnen doen om onze cateringopdrachten maximaal
bij onze cateraar te laten komen, zodat ze hun
medewerkers in dienst kunnen blijven houden. En
indien ontslagen onvermijdelijk zijn, de werkgever te
wijzen op werk-naarwerkbegeleiding, via onder
meer het WSP.
PS-vergadering 13 E.J. de Bie Motie M234a-2020 - Statenvoorstel 76/20
november 2020
Begroting 2021; Spreken uit dat wij van elk college
in Brabant niets minder verwachten dan een correcte

Stand van Zaken

Afgedaan

Deze motie pakken we op vanuit de herstelaanpak Corona. Uw
Staten worden hierover middels een Statenmededeling in Q1
2021 geïnformeerd.

Zoals toegezegd in het Statendebat van de Begroting hebben wij
concrete afspraken gemaakt met de cateraar. Hierover hebben wij
uw Staten geïnformeerd in de Statenmededeling "update corona
herstelaanpak' van 15 december jl. Desondanks heeft de cateraar
helaas medewerkers moeten ontslaan a.g.v. drastisch
teruglopende inkomsten. Wij hebben hen daarbij conform de motie
gewezen op werk-naar-werkbegeleiding.

Afgedaan

Uw Staten zijn middels een Statenmededeling (toegezonden op 8
december) geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.
Tevens heeft Gedeputeerde Staten een brief verzonden naar

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4792000

PS-vergadering 13 W.F.C.
november 2020
van
Pinxteren

4792003

PS-vergadering 13 C.A. van
november 2020
der Maat

4798475

PS-vergadering 27 E.P.J.
november 2020
LemkesStraver

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

uitvoering van de zonneladder en expliciet tegen
elke vorm van ontwikkeling van zonneparken zijn in
regio's waar deze niet correct in acht is genomen.
Vragen van gemeenten dat zij bij de toetsing van de
zonneladder: Duidelijk maken welk dakoppervlak in
de betreffende regio daadwerkelijk voor
zonnepanelen geschikt is en benut zal worden; Alle
(mogelijke) initiatieven voor zon op dak in de
betreffende regio te inventariseren zodat die
initiatieven voorrang krijgen boven zonneparken;
De beschikbare netcapaciteit inzichtelijk te maken
zodat potentiële initiatieven voor zon op dak
voorrang krijgen boven zonneparken. Vragen GS
de correcte uitvoering hiervan scherp in de gaten te
houden.
Motie M237-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Verzoekt het College om: samen
met de Philharmonie een digitaal nieuwjaarconcert te
organiseren wat toegankelijk is voor alle
Brabanders.

gemeenten in Brabant betreffende een correcte uitvoering van de
zonneladder

Motie M239-2020 - Statenvoorstel 76/20
Begroting 2021; Verzoeken Gedeputeerde Staten
bij de aanbesteding in te zetten op een volledig
elektrisch wagenpark voor Gedeputeerde Staten en
de Commissaris van de Koning; daarbij ook eisen
betreffende zitcomfort mee te nemen.
Motie M240a-2020 - Statenvoorstel 79/20
Vaststellen Interim omgevingsverordeningregelwijziging 2: Verzoeken Gedeputeerde Staten
om in gesprek te treden met de werkgroep
Emissiereductie Kalverhouderij om te
verkennen/onderzoeken of naast het huidige
tijdstraject voor kalverhouders om hun stallen aan te

Op 2 december heeft gedeputeerde Van Gruijthuijsen u via een
memo gedeputeerde (4797889) geïnformeerd over het (digitale)
nieuwjaarsconcert. Dit is op advies van de veiligheidsregio niet
doorgegaan. Er wordt gekeken naar een ander moment, in
overleg met de veiligheidsregio en de Philharmonie, waarop door
de Philharmonie Zuid Nederland aan alle Brabanders een digitaal
concert wordt gegeven. Het streven is om dit in het voorjaar te
organiseren.
De voorbereiding op de aanbesteding in 2021 is gestart. Hierbij
zullen de inzet voor volledig elektrische wagenpark meenemen.
Zodra de uitkomst van aanbesteding bekend is, informeren wij uw
Staten hierover.

De kalverhouderij hebben in de vorige bestuursperiode dit plan
geopperd en hebben toen al, na diverse ambtelijke en bestuurlijke
gesprekken, de vraag meegekregen om dit uit te werken en met
een plan te komen. Dit is nogmaals met vertegenwoordigers van
de sector besproken met gedeputeerde Lemkes in november 2020.
Op dit moment is nog geen concreet zicht op een extra
mogelijkheid om aan de gestelde emissie-eisen te voldoen. Bij de

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4798486

PS-vergadering 27 E.P.J.
november 2020
LemkesStraver

4798492

PS-vergadering 27 E.P.J.
november 2020
LemkesStraver

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

passen, er een extra mogelijkheid kan ontstaan
waarbij dierplaatsen van stoppende kalverhouders
worden opgekocht om te voldoen aan de gestelde
eisen. Zich in te spannen via een Green Deal met het
Rijk te borgen dat hierbij in de toekomst geen
stapeling plaatsvindt met rijksregelgeving met
hetzelfde doel van vermindering van uitstoot.
Motie M245-2020 - Statenvoorstel 79/20
Vaststellen Interim omgevingsverordeningregelwijziging 2: Vragen het college het
vakmanschap van de boer te waarderen en de
reductie door voer- en managementmaatrelen die de
ondernemers realiseren mee te nemen in de
emissieberekeningen en de Staten uiterlijk juli 2021
te berichten hoe dit vorm kan krijgen; Bij de
ontwikkeling van innovatie er rekening mee te
houden dat de techniek aantoonbaar voldoet en
qua veiligheid, dierwelzijn, economische
inpasbaarheid en andere emissies zoals geur, fijnstof
en broeikasgassen, een verbetering is en de Staten
periodiek te informeren over de stand van zaken met
betrekking tot nieuwe brongerichte systemen; 3 Op
korte termijn te starten met proeven om real-time de
werkelijke emissie te meten met als doel de
vergunningen in de toekomst niet enkel op
berekeningen maar ook op werkelijk gemeten
emissies te kunnen baseren.
Motie M246-2020 - Statenvoorstel 79/20
Vaststellen Interim omgevingsverordeningregelwijziging 2: Verzoeken Gedeputeerde Staten
om te onderzoeken wat de vraag bij veehouders is
om met het houden van minder dieren te voldoen
aan de gestelde eisen voor emissienormen; uit te
werken hoe die verlaging van de emissie uitgewerkt
kan worden in een beleidsregel; hierover PS te
informeren.

ontwerp-omgevingsverordening of de definitieve
omgevingsverordening worden PS hierover geïnformeerd.
Green deal: Op dit moment zijn de plannen nog niet voldoende
uitgewerkt/toereikend om op basis hiervan de mogelijkheid van
een Green Deal te bespreken.

Voer- en management maatregelen zijn nu al opgenomen om
daarmee te kunnen voldoen aan de gestelde reductie-eisen.
Nieuwe ontwikkelingen worden voortdurend gevolgd en we
ondersteunen innovatieprojecten. Er wordt nu al
regelmatig/periodiek gerapporteerd over de stand van zaken
rondom de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen als
onderdeel van het pakket ondersteunende maatregelen. De focus
van de IOV ligt weliswaar op de reductie van ammoniak maar we
stimuleren actief de ontwikkeling van huisvestingssystemen die
meerdere aspecten adresseren.
Voor beide punten uit de motie geldt: de actuele stand van zaken
geven wij u voor de zomer van 2021. Daarnaast biedt ook de
ontwerp-OV of de omgevingsverordening mogelijkheden hierin
zaken op te nemen.
Wij voeren zelf geen metingen uit maar we subsidiëren en
ondersteunen op andere wijze al diverse projecten waarin real
time ammoniak en andere gassen worden gemeten. Informatie ove
deze ontwikkelingen nemen we mee in de meldingen over de
actuele stand van zaken.
PS worden hierover geinformeerd bij het statenvoorstel over de
omgevingsverordening (Q3 2021)

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4798581

4798601

4804347

4809127

4809141

4816106

PS-vergadering 6
november 2020

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Z toezegging

Statenvoorstel 80/20 Beleidskader Mobiliteit:
Jaarlijks volgt er via de programmering Mobiliteit
een overzicht waarbij wordt ingegaan of de
doelen/indicatoren uit het beleidskader worden
gehaald, waarna PS en GS met elkaar het gesprek
daarover kunnen voeren.
PS-vergadering 6 E.J. de Bie Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief
november 2020
Ontwikkelbedrijf: Voor het eind van het jaar volgt
een update van deze portefeuille met de risico's die
er zijn, mochten er wijzigingen zijn.
Themabijeenkomst H.A.G.
Implementatie Omgevingsverordening:
Ruimte d.d. 27
Ronnes
Gedeputeerde Ronnes zegt toe dat hij een
november 2020
informatiesessie met casus zal organiseren zodra
meer duidelijk is over de bouw- sloopregeling
Rondvraagmoment W.F.C.
Van Gogh Homeland Experience: Gedeputeerde
11 december
van
Van Pinxteren zegt toe bij de initiatiefnemers van het
2020
Pinxteren Van Gogh Homeland Experience het herstel van de
historische zandpaden waarover Van Gogh
daadwerkelijk gelopen heeft, onder de aandacht te
brengen.
Themabijeenkomst H.A.G.
Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein:
Ruimte d.d. 4
Ronnes
GS zullen PS informeren als er meer duidelijk wordt
december 2020
over de ontwikkelvisie.
PS-vergadering 27 E.P.J.
Statenvoorstel 97/20 Vaststellen Interim
Lemkesnovember 2020
omgevingsverordening- regelwijziging 2: PS jaarlijks
Straver
te informeren over de beschikbare stalsystemen en
de stand van zaken van innovatieve stalsystemen die
in ontwikkeling zijn.

4816108

Themabijeenkomst E.P.J.
Landbouw d.d. 11 Lemkesdecember 2020
Straver

4816109

Themabijeenkomst E.P.J.
Landbouw d.d. 11 Lemkes-

Stand van Zaken

Afgedaan

De volgende programmering Mobiliteit kunt u tegemoet zien na
de zomer 2021, gelijktijdig met de 2e bestuursrapportage.

Bij de jaarrekening van 2020 heeft een cijfermatige update
plaatsgevonden. In 2021 worden Uw Staten middels een
themabijeenkomst verder op de hoogte gebracht.
Informatiesessie voor PS over bouw-sloopregeling wordt
georganiseerd, inschatting is dat deze voor de zomer kan
plaatsvinden.
Bij een volgend overleg zal dit onder de aandacht worden
gebracht.

PS worden geïnformeerd over de ontwikkelvisie welke in de
volgende fase tot stand komt.
We informeren de staten nu al jaarlijks over de stand van zaken
vanuit het pakket ondersteunende maatregelen
Op de website staat een actueel overzicht.
https:^www.brabant.n^ymediaZ507d933ad0ab438ebcd8ba97
c9aa1bc6.pdf Hierin staan zowel concepten als erkende systemen
Zie ook de svz bij M245-2020
De verslagen volgen bij het beleidskader waarvan de planning is
dat deze rond de zomer beschikbaar komt.

Beleidskader Landbouw en Voedsel: De
gespreksverslagen van de gesprekken met externe
partijen over het beleidskader worden bij de stukken
over het beleidskader gevoegd.
Beleidskader Landbouw en Voedsel: De
Het concept van het beleidskader is voorzien om in Q2 richting PS
onderzoeken van PON/TELOS en WUR worden aan gestuurd te worden.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4827581

4832462

4838230

december 2020
Straver
PS-vergadering 22 E.P.J.
januari 2021
LemkesStraver

Themabijeenkomst
Natuur en Milieu
29 januari 2021
PS-vergadering 22
januari 2021

P.C.T.G.
Smit
H.A.G.
Ronnes

4838231

PS-vergadering 22 H.A.G.
Ronnes
januari 2021

4838234

PS-vergadering 22 H.A.G.
Ronnes
januari 2021

4838237

PS-vergadering 22 H.A.G.

Inhoud motie ļ toezegging
PS toegezonden bij het conceptbeleidskader.
Motie M4-2021, Interpellatieverzoek Uitbreiding
varkenshouder Peelweg Zeeland; Roepen
Gedeputeerde Staten op om een eventuele verkoop
van de gronden aan de Peelweg te Zeeland aan
een agrarisch ondernemer middels een
Statenvoorstel inclusief een volledig dossier qua
historie voor te leggen ter besluitvorming aan
Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Regionaal programma Water & Bodem:
Gedeputeerde Smit zegt toe PS te informeren over
het plan van aanpak van de commissie droogte.
Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein;
de gedeputeerde zegt toe dat PS alle relevante
onderliggende stukken ontvangen rond de
ontwikkeling van CSM en toekomstige
ontwikkelingen, bijvoorbeeld als bijlage bij een
Statenmededeling. Zoals eerder toegezegd worden
PS in ieder geval geïnformeerd over het
ontwikkelperspectief en de
samenwerkingsovereenkomst. In deze
Statenmededeling geven GS ook aan hoe wij
voornemens zijn om te participeren in dit vervolg.
Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein;
de gedeputeerde zegt toe dat er voorafgaande aan
verdere besluitvorming er een gesprek voor
(woordvoerders) PS met gemeenteraad over de
ontwikkeling CSM wordt georganiseerd.
Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein;
de gedeputeerde zegt toe PS actief (door middel
van te informeren over grote afwijkingen van
plannen een Statenmededeling en/of
themabijeenkomst) of financiën indien actualiteit
daarom vraagt en niet te wachten tot informeren via
het Meerjarenperspectief van het Ontwikkelbedrijf.
Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein;

Stand van Zaken

Afgedaan

Eind april worden PS geïnformeerd over het plan van aanpak.

Wij hebben uw signaal en wensen n.a.v. het CSM dossier goed
gehoord. In dossiers als EIK XL Fellenoord hebben wij dit ook
opgepakt bv. door het agenderen van de Statenmededeling in 2
themabijeenkomsten. Deze werkwijze zetten wij voort in dit traject
en andere grote transformatie trajecten. De toezegging is hiermee
afgedaan.

Afgedaan

Bij voorkeur organiseren wij, zodra dat mogelijk is, een fysiek
werkbezoek met Gemeenteraad en Statenleden. Indien dit voor
eventuele besluitvorming niet mogelijk is, organiseren wij dit
gesprek digitaal.
Uw wensen over informatievoorziening bij grote afwijkingen van
plannen nemen wij ter harte en hebben dit opgenomen in onze
werkwijze. De toezegging is hiermee afgedaan.

Naar aanleiding van het Statendebat zijn de eerste signalen

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
januari 2021

Ronnes

4838243

PS-vergadering 22 H.A.G.
januari 2021
Ronnes

4838248

PS-vergadering 22 H.A.G.
januari 2021
Ronnes

4838259

PS-vergadering 22 H.A.G.
januari 2021
Ronnes

4838283

Rondvraagmoment H.A.G.
29 januari 2021
Ronnes

4838304

Themabijeenkomst
Natuur en Milieu 5
februari 2021
Themabijeenkomst
Natuur en Milieu 5
februari 2021

4838310

4845891

E.P.J.
LemkesStraver
E.P.J.
LemkesStraver

Themabijeenkomst E.P.J.
Natuur en Milieu 5 Lemkes-

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

de gedeputeerde zegt toe de informatie over
overgebracht aan de gemeente Breda. N.a.v. een nog te voeren
mogelijke ereschulden bij het CSM-terrein onder de gesprek met Statenlid Van Hattem kunnen wij meer informatie
aandacht te brengen bij de gemeente Breda en PS
overbrengen.
te informeren over de afhandeling.
Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein;
Zoals aangegeven bij toezegging 4838231 streven wij er naar zo
de gedeputeerde zegt toe om een gezamenlijk
snel als mogelijk een fysiek werkbezoek en gesprek met
werkbezoek te organiseren met (woordvoerders)
Raadsleden en Statenleden te organiseren. Indien dit voor
Staten en Raadsleden, in samenwerking met
besluitvorming niet mogelijk is, wordt een digitale bijeenkomst
wethouder De Beer, en kijkt naar digitale
georganiseerd.
mogelijkheden in verband met de maatregelen tegen
corona.
Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein;
Tijdens de vergadering heeft gedeputeerde Ronnes op het
de gedeputeerde zegt toe een tijdlijn van alle 10-12 verzoek om een tijdlijn aangegeven dat we onderscheid maken in
binnenstedelijke transformatie-projecten toe te
grootte. Gedeputeerde zegt toe dat bij majeure projecten zoals
voegen aan het volgende Meerjarenperspectief van Breda en EIK XL PS goed meeneemt in de te zetten stappen. Op
het ontwikkelbedrijf.
deze wijze gaan we de toezegging afdoen.
Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein;
De wens om ook leefstijlen mee te nemen in de ontwikkeling- en
de gedeputeerde zegt toe bij Breda in te brengen
realisatiestrategie in het woonprogramma is ingebracht bij de
om bij de uitwerking van de ontwikkeling- en
gemeente.
realisatiestrategie in het woonprogramma naast
betaalbaarheid in de scenario's ook leefstijlen mee te
nemen.
Vragen Tom Ludwig (GroenLinks) over gevolgen
Op 26 februari heeft u een memo gedeputeerde ontvangen met
uitspraak RvS voor berekening stikstofneerslag bij
de beantwoording van de vragen.
aanleg wegen; gedeputeerde Van der Maat zegt
toe technisch antwoord te geven op de vraag over
extern salderen.
Beleidskader Gezondheid; gedeputeerde Lemkes
zegt toe het rapport van Brabant Advies aan PS toe
te zenden.
Beleidskader Gezondheid; gedeputeerde Lemkes
zegt toe de informatie uit de expertsessies met PS te
delen en te bezien of het mogelijk is dat PS bij deze
sessies als toehoorder aanwezig kunnen zijn.
Schone Lucht Akkoord (SLA): Gedeputeerde Lemkes
zegt toe PS via een Statenmededeling te informeren

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4845894

februari 2021
Themabijeenkomst
Natuur en Milieu 5
februari 2021

Straver
E.P.J.
LemkesStraver

4845896

Themabijeenkomst E.P.J.
Natuur en Milieu 5 Lemkesfebruari 2021
Straver

4845898

Themabijeenkomst
Natuur en Milieu 5
februari 2021
Themabijeenkomst
Natuur en Milieu 5
februari 2021

4845901

E.P.J.
LemkesStraver
E.P.J.
LemkesStraver

4847355

Themabijeenkomst E.J. de Bie
5 februari 2021

4847356

Themabijeenkomst E.J. de Bie
5 februari 2021

4847374

Themabijeenkomst E.J. de Bie
5 februari 2021

4847375

Themabijeenkomst E.J. de Bie
5 februari 2021

4847389

Themabijeenkomst M.P.J.M.
5 februari 2021
van

Inhoud motie Z toezegging
over de uitvoeringsagenda.
Schone Lucht Akkoord (SLA): Gedeputeerde Lemkes
zegt toe de vragen van SP en D66 over de
inspanningen t.b.v. de uitvoeringsagenda Energie en
deelname van de provincies schriftelijk te zullen
beantwoorden.
Schone Lucht Akkoord (SLA): Gedeputeerde Lemkes
zegt toe op inzichtelijk te maken wat het resultaat is
van de acties en of deze al dan niet conflicterend
zijn.
Schone Lucht Akkoord (SLA): Gedeputeerde Lemkes
zegt toe terug te koppelen aan PS over het gesprek
met het RIVM.
Schone Lucht Akkoord (SLA): Gedeputeerde Lemkes
zegt toe te kijken naar de locaties van meetpunten,
PS worden daarbij ook in de gelegenheid gesteld
om input te geven.
Samen (participatiebeleid): De gedeputeerde zegt
toe dat hij met voorbeelden van right to challenge
vanuit de eigen Brabantse ambtelijke organisatie
komt.
Samen (participatiebeleid): De gedeputeerde zegt
toe zich maximaal in te spannen om wat in
redelijkheid van GS gevraagd kan worden
duidelijkheid aan een ieder in Brabant te verschaffen
voor wat betreft een zo transparant mogelijke
informatievoorziening.
Samen (participatiebeleid): De gedeputeerde zegt
toe dat GS zullen onderzoeken of voorafgaand aan
besluitvorming of vorming van beleid is te definiëren
wanneer er sprake is van draagvlak.
Samen (participatiebeleid): De gedeputeerde zegt
toe dat PS actief worden betrokken bij het
vormgeven van draagvlakmetingen.
Programmeringsdocument Economie: De
gedeputeerde zegt toe dat hij de regeldruk zal

Stand van Zaken

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4847403

4847404

Gruijthuijs
en
Themabijeenkomst M.P.J.M.
5 februari 2021
van
Gruijthuijs
en
Themabijeenkomst M.P.J.M.
5 februari 2021
van
Gruijthuijs
en

Inhoud motie Z toezegging
benoemen in het programmeringsdocument.
Programmeringsdocument Economie: De
gedeputeerde zegt toe kpi's te koppelen aan de
arbeidsmarktregio's en deze terug te laten komen in
het programmeringsdocument.
Programmeringsdocument Economie: De
gedeputeerde zegt toe dat de Commissie sturen en
verantwoorden zal vragen mee te kijken met kpi's.

Stand van Zaken

Afgedaan

