Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
7 december 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. Continueren samenwerking Geopark Peelhorst en Maasvallei

Op 22 mei 2019 hebben de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd, Boekel, Gemert-Bakel, Deurne, de
provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas een convenant ondertekend om te komen tot de
realisatie van een Geopark Peelhorst en Maasvallei. Doel is om dit gebied de UNESCO-status te
behalen. Dat huidige convenant loopt op 31 december 2021 af. De gewenste UNESCO-status is
echter nog niet bereikt. Om de status van UNESCO-gebied te verkrijgen dienen de samenwerkende
partijen plannen verder door te ontwikkelen. Om dat te doen verlengt GS het convenant tot
31 december 2022
2. Safari Resort Beekse Bergen, fase II: Voornemen verstrekken 20 miljoen euro subsidie

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om op verzoek een subsidie in de vorm van een geldlening uit
de immunisatieportefeuille van € 20 miljoen euro te verstrekken aan Libéma voor uitbreiding van Safari
Resort Beekse Bergen (fase II). Alvorens tot een definitief besluit te komen worden Provinciale Staten
door Gedeputeerde Staten uitgenodigd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
3. Startnotitie Beleidskader Natuur

Gedeputeerde Staten hebben de startnotitie voor het beleidskader Natuur vastgesteld. Hierin wordt
aangegeven welke doelen de provincie heeft op het gebied van natuur. Voor de periode 2023- 2030
wil de provincie deze doelen realiseren binnen 3 ambitielijnen:
1. Natuurgebieden robuust, verbonden en beschermd als basis voor biodiversiteit,
2. Brabant Natuurinclusief en natuur als kans,
3. Brabantse burgers verbonden met de natuur.

Gepland is dat in 2022 Provinciale Staten een beslissing zullen nemen over het beleidskader.

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

Provinciale Staten komen deels fysiek en deels digitaal bijeen voor een Statendag. (voorlopige
dagindeling) Ze zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.

Weblogs van

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Effectiever en efficiënter toezicht door project Intensivering Toezicht veehouderijen
Aangepaste provinciale weg in Sint Hubert geopend: 'Op de goede weg met aanpak N264'
Overzicht besluiten Provinciale Staten 3 december 2021
Brabant maakt volop werk van een ambitieus water- en bodembeleid
Brabant gaat in vastgesteld beleidskader gezondheid voor drie gezonde levensjaren erbij
Brabant blij met VOLOP Brabant als succesvolle aanpak tijdelijke leegstand in binnensteden
Kavelruil landbouw draagt bij aan landschap, natuur en water
Paul Rüpp waarnemend burgemeester in de nieuwe gemeente Maashorst
Wim Hillenaar wordt waarnemend burgemeester in de nieuwe gemeente Land van Cuijk
Nieuwe termijn voor burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen
N264 krijgt zuidelijke parallelweg, een nieuwe rotonde en nieuwe adviessnelheid

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.

