Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
30 november 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. Uitvoering visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk', ambitiedocument gedeelde
mobiliteit Oost-Brabant

Voor de ov-concessie Oost-Brabant is op basis van de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ een
ambitiedocument opgesteld in samenwerking met regio’s, gemeenten en Reizigersoverleg Brabant. Dat
document vormt de basis voor het uitwerken van gedeelde mobiliteit in Oost-Brabant. In het
ambitiedocument is opgenomen dat de provincie een volwaardige concessie Oost-Brabant per half
2027 in wil laten gaan. Hoe we dit regelen wordt de komende maanden verder onderzocht. In de
bijbehorende Statenmededeling wordt ook ingegaan op de voortgang van gedeelde mobiliteit in WestBrabant en de actuele stand van zaken in het ov in verband met corona.
2. Waterstof inzet Provincie Noord-Brabant

In de Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 heeft de provincie Noord-Brabant aangegeven dat de
provincie verschillende ontwikkelingen op energiegebied op zich af ziet komen die vragen om een
(actualisatie van de) provinciale positiebepaling. Ook is aangekondigd dat de provincie de
randvoorwaarden wil creëren om de toepassing van innovaties in de Brabantse energietransitie
mogelijk te maken. Beiden gelden voor waterstof. Het college van Gedeputeerde Staten informeert via
een mededeling Provinciale Staten over haar inzet op waterstof.
3. Afwijzen verzoek toepassing hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming voor
Plukmadeseweg 30 te Made

Een bedrijf in Made is van plan om een nieuwe biomassacentrale te bouwen en heeft daarvoor een
Wnb-vergunning aangevraagd. Om de toename van stikstofdepositie van de houtstookinstallatie tegen

te gaan, wordt gebruik gemaakt van extern salderen. Dit betekent dat een even grote hoeveelheid
stikstofdepositie (saldo) dient te verdwijnen door gedeeltelijke intrekking van de vergunning van een
veehouderij. Een deel van het in te zetten saldo is echter al bedoeld voor stikstofdepositiedaling en mag
daarom niet worden ingezet voor het salderen van een economische ontwikkeling. De ondernemer wil
dit deel graag alsnog gebruiken. Dat is in strijd met het doel van de Beleidsregel natuurbescherming
Noord-Brabant en daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om de hardheidsclausule niet toe te
passen.
4. Samenwerkingsovereenkomst met Stichting ARK Natuurontwikkeling

Stichting ARK Natuurontwikkeling en de provincie Noord-Brabant hebben een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel de realisatie van Natuurnetwerk Brabant (NNB) te
versnellen. Eerder zijn in 2020 vergelijkbare samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen de
provincie en Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants landschap en drie waterschappen. Omdat
deze partners een belangrijke rol hebben bij de realisatie van het NNB, worden ze via deze
samenwerkingsovereenkomsten door de provincie tijdelijk ondersteund met extra menskracht.
5. Statenmededeling investeringsimpuls EKT

In juni werd bekend dat de regio Noord-Brabant is gezakt van plek 24 naar 36 op de Europese
ranglijst van innovatieve regio’s. Gedeputeerde Staten hebben de ambitie om deze ontwikkeling te
keren met een investeringsimpuls, om de innovatiekracht van de Brabantse economie te versterken. De
impuls gaat gebruikt worden om te proberen het aantal startups dat doorgroeit naar scale-ups te
vergroten en om meer Brabanders om te scholen. Daarnaast ondersteunt de impuls meer fieldlabs om
bedrijven en kennisinstellingen samen te laten werken en kennis richting de markt te brengen. Met deze
Statenmededeling worden Provinciale Staten geïnformeerd over deze ontwikkeling.
6. Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022;
paragraaf 1, Stimulering datamaturiteit MKB

Een van de belangrijkste speerpunten van de provincie op het gebied van data-economie is het
verhogen van de zogeheten "datamaturiteit" van bedrijven. Dit is de mate waarin een bedrijf data
gebruikt in haar bedrijfsprocessen. Met behulp van datacoaches wil de provincie mkb'ers op dit gebied
activeren en van advies op maat voorzien. Daarnaast wil de provincie mkb'ers financieel ondersteunen
bij het inschakelen van experts op het gebied van data. Met deze subsidieregeling kunnen zij een
bijdrage hiervoor ontvangen.
7. Regeling gebruik dienstauto door algemeen directeur Noord-Brabant

De ‘Regeling gebruik dienstauto door algemeen directeur Noord-Brabant’ wordt in het Provinciaal Blad
gepubliceerd. Daarin staan de voorwaarden voor het gebruik van een dienstauto door de algemeen
directeur/provinciesecretaris van de provincie Noord-Brabant.
8. Zienswijze investeringsplannen 2022 TenneT en Enexis Netbeheer

De provincie dringt er bij Enexis Netbeheer en TenneT op aan om meer vaart te maken met
investeringen in netverzwaring in Noord-Brabant. Dit is van groot belang om meer decentrale
duurzame energie-opwekking te realiseren (RES’en) en voor de ontwikkeling van belangrijke
bedrijvenconcentraties (CES’en). De provincie is bereid om mee te denken over het verkorten van
procedures voor verzwaring en nieuwe tracés. De provincie roept Enexis en Tennet op om regionale
partners een stem te geven in de ontwikkeling en afwegingen bij investeringsplannen in de toekomst. Dit

is de hoofdlijn van de zienswijze die provincie heeft afgegeven op het Ontwerp Investeringsplan Net
op Land 2022-2031 van TenneT en het Investeringsplan 2022 van Enexis Netbeheer.
9. 70 procent van nieuw te bouwen pand Grizzly op Pivot Park verhuurd, provinciale
lening gaat definitief door

Voor de bouw van een nieuw pand genaamd Grizzly op Pivot Park in Oss hebben Gedeputeerde
Staten een miljoenenlening verstrekt aan de holding van het park. Pivot Park ontwikkelt zich snel en
dreigt uit haar jasje te groeien. Met deze ontwikkeling kan de Osse campus een leidende rol in de
wereld van farmacie, health en life science blijven spelen. Voorwaarde voor de lening was de verhuur
van minimaal 70% van de ruimte. Aan die voorwaarde is nu voldaan.

Activiteiten
Statendag
3 december 2021 | 09.30 uur | Fysiek/Digitaal | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen deels fysiek en deels digitaal bijeen voor een Statendag. Bekijk de voorlopige
dagindeling De vergaderingen vinden digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via de website
https://www.brabant.nl/pslive.
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Subsidie voor innovatieve stallen: First Movers
Raad van State positief over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, wel meer informatie
stikstofcompensatie gevraagd

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.

