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1. Overdracht N602
De provincie draagt vanaf 1 januari 2010 een deel van de N602, tussen Mill en
Sint Anthonis, over aan de gemeente Sint Anthonis. Het gaat om 7,9 kilomter
weg waarvoor de gemeente voor het beheer en onderhoud € 5 miljoen
ontvangt.
2. Begeleiding systeemtoezicht
Het bedrijf MWH zal de pilot Systeemtoezicht begeleiden. Hiermee is een
maximum van € 96.627,- (excl BTW) mee gemoeid. Doel van de pilot is om
o.a. de toezichtslast van de handhaving te verminderen en de efficiency van het
toezicht te verhogen. GS verlenen MWH de opdracht.
3. Regeling werktijden
GS hebben een nieuwe Regeling Werktijden van de provincie Noord-Brabant
vastgesteld en de uit 1993 stammende oude Werktijdenregeling ingetrokken.
De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2010 in werking.
4. Ruimte Eersel
Eersel mag de Ruimte voor Ruimte-regeling gebruiken voor de sanering van
een aantal bedrijven aan de Grote Aardweg. Dat levert een grote
landschappelijke kwaliteitsverbetering op.
5. Regionale uitvoeringsdiensten
Provincie en gemeenten gaan gezamenlijk regionale uitvoeringsdiensten
oprichten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De regio’s
Brabant Zuidoost en Brabant Noord willen vasthouden aan het uitgangspunt
van een dienst per Veiligheidsregio. De regio Midden- en West Brabant wil
twee uitvoeringsdiensten realiseren, gelet op de omvang van deze regio. Er
wordt nu onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van een zelfstandige
regionale uitvoeringsdienst in Midden-Brabant. Dat blijkt uit een brief van GS
aan minister Cramer (VROM). Het eindadvies van de bestuurlijke werkgroep
Verkenning organisatie VROM-taken in Brabant wordt naar de commissie
Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid, Ruimte en Milieu en Bestuur en
Middelen gezonden.
6. Legesverordening
GS stellen Provinciale Staten voor om een technische wijziging van de
Legesverordening provincie Noord-Brabant 2002 vast te stellen. Het gaat om
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een juiste verwijzing naar de Waterwet, die in december van dit jaar in werking
treedt. Daarmee is het mogelijk om leges te heffen voor
grondwateronttrekkingsvergunningen.
7. EFRO-subsidies
Nederland en de Europese Commissie hebben na lang traject de
rechtmatigheid van de EFRO-subsidies in Nederland afgerond. Gedeputeerde
Staten stemmen in met het resultaat en de onderlinge verdeling van de
programma’s, zodat Stimulus voor de daadwerkelijke afronding kan zorgen.
Het gehele landelijke programma wordt in september 2010 bij de Europese
Commissie ingediend.
8. Young Musicians Academy
Het Fontys-initiatief Young Musicians Academy, om heel jong muzikaal talent
professioneel te ondersteunen binnen de setting van het Brabants
Conservatorium, krijgt de formele status van Dienst van Algemeen Economisch
Belang. Dat is nodig om de provinciale ondersteuning te laten voldoen aan de
Europese regels op het gebied van staatssteun.
9. Overdracht muskus- en beverrattenbestrijding
Gedeputeerde Staten hebben middels een memorie van antwoord een
verduidelijking gegeven over de brief van de unie van waterschappen aan de
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in relatie tot de overdracht van de
muskus- en beverrattenbestrijding
10. Ruimtelijke plannen
Gedeputeerde Staten verlenen op grond van artikel 19 WRO een verklaring
van geen bezwaar aan de gemeente Bernheze voor 4 woningen,
Rodenburgseweg te Heeswijk-Dinther; de gemeente Oirschot voor de
verplaatsing van een varkenshouderij naar de Verbindingsweg Kattenberg
Spoordonkseweg ongenummerd.
Gedeputeerde Staten hebben het inrichtingsplan Wilg, Wintelre-Oerle, van de
gemeente Eersel vastgesteld.
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