Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
12 juli 2016
Besluiten
Ten behoeve van de media zijn hieronder de besluiten van Gedeputeerde Staten kort weergegeven.
Over sommige besluiten sturen GS aparte persberichten uit om de media te informeren. Voor
antwoorden op Statenvragen klik op: www.brabant.nl/statenvragen.
1. Subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant 2016

Provinciale Staten heeft de ambitie om de provincie Noord-Brabant te laten behoren tot de top vijf van
de meest innovatieve regio’s. Dit willen ze bereiken door het stimuleren van sterke Brabantse clusters,
een goede en flexibele arbeidsmarkt en het zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat om te
wonen, te werken en te recreëren. Om deze doelstellingen te bereiken willen Gedeputeerde Staten via
de subsidieregeling Economie en Innovatie 2016 subsidie verlenen aan projecten die nieuwe of
vernieuwende economische activiteiten bevorderen. Deze regeling is een samenvoeging van de regeling
Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) en de regeling Pilot vraaggericht ontwikkelen WestBrabant met een totale omvang van € 2.686.036,-.
2. Natuur- en Landschapsbeheer

Gedeputeerde Staten stellen voor het collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2017 nieuw
budget beschikbaar. Namens de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Rivierenland is ook
budget beschikbaar voor watermaatregelen in het agrarisch gebied.
Hiermee kunnen de agrarische collectieven in 2017 het areaal uitbreiden waarop zij gericht beheer
uitvoeren voor natuur en landschap. Ook hebben Gedeputeerde Staten voor monitoring van bestaande
natuur in het Natuurnetwerk Brabant aanvullend budget beschikbaar gesteld voor 2016. Hiermee kan
de monitoring van natuur worden voortgezet.
3. Robuuste Brabantroute

Samen met gemeenten langs de Brabantroute willen Gedeputeerde Staten afspraken maken met het
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij willen komen tot een integraal pakket van maatregelen om de
leefbaarheid en veiligheid op het spoor tussen Moerdijk en Venlo te verbeteren. Door de toename van
het vervoer via spoor en het feit dat de Brabantroute de komende jaren als omleidingsroute wordt
gebruikt vanwege werkzaamheden aan de Duitse Betuweroute, is het nemen van maatregelen nog
urgenter. Partijen willen komend najaar definitieve afspraken maken met de Minister van Infrastructuur en
Milieu over deze programmatische aanpak voor een Robuuste Brabantroute. Met een statenmededeling
informeert het college Provinciale Staten over de stand van zaken van het proces.
4. Mestbewerking: besluiten over vijf aanvragen om ontheffing

Op 27 november 2015 hebben Gedeputeerde Staten bekendgemaakt dat er inmiddels voldoende

mestverwerkingscapaciteit in Brabant is vergund, en er geen ruimte meer is voor nieuwe initiatieven.
Daarbij hebben zij de mogelijkheid gegeven voor initiatieven die concreet waren een ontheffinf aan te
vragen om hun plannen toch te realiseren. GS hebben vijf aanvragen ontvangen om mest te mogen
bewerken. In twee gevallen spreken GS het voornemen uit de ontheffing te verlenen, in drie gevallen zal
de ontheffing worden geweigerd.
5. Brabants Nachtnet

De provincie Noord-Brabant maakt geen gebruik van de aanbieding van busvervoerder Hermes om
gedurende twee jaar een nachtelijke busverbinding tussen Eindhoven en Helmond op vrijdag- en
zaterdagnacht te exploiteren. Op verzoek van gemeenten Eindhoven en Helmond was een offerte
aangevraagd voor dit nachtelijke busvervoer als aanvulling op het bestaande Nachtnet Bus. Uit de
offerte blijkt niet dat deze verbinding op termijn kostendekkend geëxploiteerd kan worden. Daarnaast
blijken de maatschappelijke kosten per reiziger voor dit vervoer te hoog. Gedeputeerde Staten
informeren Provinciale Staten met een statenmededeling over het besluit het Nachtnet Bus niet uit te
breiden.
6. Lange-afstand-openbaar busvervoer Flixbus en Eurolines: Ontheffing van concessieplicht

Gedeputeerde Staten verlenen ontheffing aan Eurolines Nederland B.V. en Flixbus DACH GmbH om
lange afstandsverbindingen met de bus te starten. Met deze ontheffing verleent het college
toestemming om openbaar vervoer aan te bieden zonder concessie. Het gaat om de
Eurolinesverbindingen Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Breda en Amsterdam-Utrecht-Eindhoven én de
gewijzigde Flixbus-verbindingen Enschede-Hengelo-Deventer-Arnhem-Nijmegen-Eindhoven en
Groningen-Haren-Apeldoorn-Arnhem-Nijmegen-Eindhoven en vice versa op het grondgebied van
Provincie Noord-Brabant voor een periode van twee jaren. Voor een aantal aanvragen wordt door
de provincie geen ontheffing gegeven omdat het college van mening is dat deze specifieke lijnen te
veel concurreren met het aangeboden busvervoer binnen de bestaande OV-concessie. Het gaat om
de aanvragen van MFB MeinFernbus GmbH/Flixbus voor de verbindingen Den Haag-RotterdamEindhoven, Alkmaar-Amsterdam-Eindhoven-Venlo, Amsterdam-Eindhoven-Heerlen, AmsterdamEindhoven-Valkenswaard, Goes-Breda-Tilburg-Eindhoven-Venlo, Zandvoort-Amsterdam-EindhovenRoermond en voor de Eurolines op de verbinding Amsterdam-Utrecht-Breda.
7. Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten

Gedeputeerde Staten stemmen in met de starttranche voor het Uitvoeringsprogramma van de
Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten en informeren hierover de Provinciale Staten. De
projecten die met deze starttranche in aanmerking komen voor co-financiering dragen op korte termijn bij
aan het versterken van het OV-systeem in Brabant. Daarbij valt te denken aan het verbeteren van het
voor- en natransport, het veraangenamen van het verblijf op Brabantse stations en het verbeteren van de
ontsluiting van goederenterminals. Gedeputeerde Staten verzoeken de Provinciale Staten de benodigde
middelen beschikbaar te stellen voor cofinanciering van de uitvoeringsprojecten.
8. Advies SER arbeidsmarktbeleid

Gedeputeerde Staten(GS) waarderen de complimenten over het provinciale arbeidsmarktbeleid, zoals
dat recent vastgesteld is door Provinciale Staten (PS) in de nota “Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt
2016-2019. Bij de verdere uitwerking van het provinciale arbeidsmarktbeleid vertalen GS de
aandachtspunten uit het SER-advies in plannen van de arbeidsmarktregio’s. De sturing op het provinciale
beleid krijgt onder meer gestalte door een betere inzet van het Bestuurlijk Pact.
Noot voor de redactie:
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Activiteiten
Leden van Gedeputeerde Staten nemen deel aan tal van bijeenkomsten. Bijeenkomsten met een
openbaar karakter staan hieronder weergegeven ten behoeve van de media. Voor sommige
bijeenkomsten sturen GS een aparte uitnodiging.
Regionale afspraken
13 juli 09.00 uur | Helmond | Van Merrienboer

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) maken provincie, gemeenten en waterschappen afspraken
over woningbouw, kantoren, detailhandel, bedrijventerreinen en het landschap. Op donderdag 30 juni
zit gedeputeerde Erik van Merrienboer het RRO voor de regio Zuidoost-Brabant voor. De bijeenkomst,
agenda en stukken zijn openbaar. Fitland XL, Scheepsboulevard 2 in Helmond
Werkbezoek Haaren
13 juli 09.00 uur | Haaren |Van de Donk

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente Haaren. Hij ontmoet het
college van Burgemeester en Wethouders en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Gesproken
wordt over actuele ontwikkelingen die de gemeente raken. Het werkbezoek wordt afgesloten met een
kort persgesprek.
Werkbezoek Windenergie A16
13 juli 13.00 uur | Wagenberg | Van Merrienboer en Spierings

Op woensdagmiddag 13 juli brengen gedeputeerden Erik van Merrienboer (Ruimte) en Anne-Marie
Spierings (Energie) een werkbezoek aan het gebied rond de A16 in West-Brabant, samen met
wethouders Paul de Beer van Breda en Hans Kuijpers van Drimmelen. De provincie onderzoekt, in
samenspraak met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, welke plekken in een zone
aan weerszijden van de A16 het meest geschikt zijn voor de plaatsing van dertig tot veertig windmolens.
Op het programma staan een gesprek met dorpsraden, een busrit door het zoekgebied en een bezoek
aan een aantal initiatiefnemers. Start- en eindpunt is Sociaal Cultureel Centrum Plexat in Wagenberg,
Kerkstraat 22.
Werkbezoek Sint Michielsgestel
13 juli 14.00 uur |Sint Michielsgestel | Van de Donk

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente St. Michielsgestel. Hij ontmoet
het college van Burgemeester en Wethouders en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Gesproken
wordt over actuele ontwikkelingen die de gemeente raken. Het werkbezoek wordt afgesloten met een
kort persgesprek.
Werkbezoek ‘s-Hertogenbosch
14 juli 09.00 uur | ’s-Hertogenbosch |Van de Donk

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij ontmoet
het college van Burgemeester en Wethouders en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Gesproken
wordt over actuele ontwikkelingen die de gemeente en de provincie raken. Ook wordt een bezoek op
locatie gebracht. Het werkbezoek wordt afgesloten met een kort persgesprek.

Windsafari A16-gemeenten
13 juli 16.30 uur | Halderberge | Van Merrienboer

Op woensdag 13 juli ontvangt gedeputeerde Erik van Merrienboer inwoners uit Breda, Drimmelen,
Moerdijk en Zundert die deelnemen aan een 'windsafari'. Tijdens de windsafari kunnen inwoners zelf
ervaren wat het effect is van een windmolen op de directe omgeving. Een zone aan weerszijden van
de A16, nabij deze gemeenten, is zoekgebied voor de plaatsing van dertig tot veertig windmolens. De
provincie onderzoekt welke plekken daarvoor het meest geschikt zijn. Halderberge, Windpark
Hoevensche Beemden.
Liliane City Jungle
14 juli 09.00 uur | Parade ’s-Hertogenbosch | Van de Donk en Swinkels

De Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, en gedeputeerde Henri Swinkels geven samen met
burgemeester Ton Rombouts van ’s-Hertogenbosch het startsein van de Liliane City Jungle op de Parade
in ’s-Hertogenbosch.
Landinrichting De Hilver
14 juli 10.00 uur | Haghorst | Van Merrienboer

Op donderdag 14 juli vindt de formele afsluiting plaats van Landinrichting De Hilver. Dit is het laatste
project dat, in 1996, onder de oude landinrichtingswet van Brabant, is gestart. Gedeputeerde Erik van
Merrienboer spreekt tijdens de bijeenkomst (oud-)commissieleden van de landinrichtingscommissie en
andere betrokkenen toe. Ook neemt hij het eerste exemplaar van het boek 'De Hilver, van alle
kanten' in ontvangst. Sint Josephstraat 1a, Haghorst (gemeente Hilvarenbeek).
A Home away from Home
14 juli 11.30 uur | ’s-Hertogenbosch | Van Merrienboer

In gebouw F, zaal 5224 wordt aan gedeputeerde Erik van Merrienboer de Brabantse inzending aan de
Open Oproep ‘A Home away from Home’ gepresenteerd. Dat is een ontwerpprijsvraag voor
innovatieve oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers. De resultaten van de open oproep
bevatten een heel scala aan oplossingsrichtingen, variërend van opbouwbare units en bouwpakketten tot
sociale strategieën die ook breder inzetbaar zijn bij vraagstukken van flexibele huisvesting. De oproep is
een initiatief van het COA en Rijksbouwmeester Floris van Alkemade.
Bidboek bereikbaarheid Zuid-Nederland
14 juli 13.00 uur | Eindhoven | Van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat praat alle 141 auteurs die hebben bijgedragen aan het
‘Bidboek bereikbaarheid Zuid-Nederland’ bij over de wijze waarop overheden, marktpartijen,
kennisinstellingen en belangenorganisaties samenwerken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitssysteem.
Nadat afspraken met minister Schultz van Haegen en de regio zijn gemaakt over de aanpak van oa de
A67, de A58, de N279 en de inzet van slimme mobiliteitsoplossingen, krijgt het programma
‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’ nu vorm met een eigen financiering en governance. Tijdens deze
inspiratiedag bespreken de betrokken partijen hoe het programma de komende jaren onder andere
vanuit social design verder ingericht en uitgerold moet worden om de opgenomen projecten uit te
voeren. Philips Stadion, Frederiklaan 10a, Eindhoven
Congres
14 juli 13.30 uur | Dinteloord | Pauli

Gedeputeerde Bert Pauli woont het congres ‘samen duurzaam vooruit’ bij waar de samenwerking in de

biobased-keten centraal staat. Het congres vindt plaats bij de Suiker Unie.
Regionale afspraken
14 juli 14.00 uur | Sprundel | Van Merrienboer

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) maken provincie, gemeenten en waterschappen afspraken
over woningbouw, kantoren, detailhandel, bedrijventerreinen en het landschap. Op donderdag 30 juni
zit gedeputeerde Erik van Merrienboer het RRO voor de regio West-Brabant voor. De bijeenkomst,
agenda en stukken zijn openbaar. De Trapkes, Hertogstraat 5 in Sprundel
Mini-symposium
14 juli 15.00 uur | Provinciehuis ’s-Hertogenbosch | Van den Hout

Op initiatief van gedeputeerde Johan van den Hout vindt in het Provinciehuis een mini-symposium plaats
over de veiligheidscultuur in bedrijven. Hiervoor zijn de CEO’s van alle Brabantse BRZO-bedrijven
uitgenodigd.
Statendag
15 juli 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bij een op een Statendag. Onderdeel van deze dag is de plenaire
Statenvergadering in de Statenzaal.
Ganzen tellen
16 juli 09.30 uur | Hulten | Van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout doet mee aan de ganzentelling van de wildbeheereenheid NoordBrabant. De start is op de parkeerplaats bij Rijksweg 6 in Hulten.
Windsafari
16 juli 10.30 uur | Halderberge | Van Merrienboer

Op zaterdag 16 juli ontvangt gedeputeerde Erik van Merrienboer inwoners uit Breda, Drimmelen,
Moerdijk en Zundert die deelnemen aan een 'windsafari'. Het programma is identiek aan de windsafari
van 13 juli. Halderberge, Windpark Hoevensche Beemden
Biesboschmuseum
18 juli 16.00 uur | Werkendam | Van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout verricht de opening van de waterspeeltuin Biesbosch Beleving en het
nieuw ingerichte eiland waarop het museum ligt.
Werkbezoek Valkenswaard
20 juli 09.00 uur | Valkenswaard | Van de Donk

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente Valkenswaard. Hij ontmoet het
college van Burgemeester en Wethouders en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Gesproken
wordt over actuele ontwikkelingen die de gemeente en de provincie raken. Ook wordt een bezoek op
locatie gebracht. Het werkbezoek wordt afgesloten met een kort persgesprek.
Leegstand agrarisch gebied
21 juli | 08.50 | Heukelom/Lage Mierde, Diessen | Van Merrienboer en Spierings

De vierde en laatste Rondgang Leegstand staat geheel in het teken van agrarische leegstand en vindt
plaats in de regio Midden-Brabant. In de ochtend bezoeken gedeputeerden Van Merrienboer en

Spierings met belangstellenden een aantal agrarische bedrijven die de afgelopen jaren een transformatie
hebben doorgemaakt. De middag staat in het teken van een werkatelier over vrijkomende agrarische
bebouwing in Diessen. Doel van deze interactieve sessie is om samen met een groot aantal betrokkenen
concrete bouwstenen op te halen voor de Brabantse aanpak leegstand, die dit najaar wordt voorgelegd
aan provinciale staten. Adres werkatelier: de Nieuwe Erf, Westerwijk 6, Diessen
Brabant Collectie
21 juli 09.00 uur | Tilburg | Van de Donk

De commissaris brengt een bezoek aan de Brabant Collectie in de universiteitsbibliotheek van de
Universiteit van Tilburg.
Brabantse Dag Vierdaagse
22 juli 07.30 uur | Grave | Van de Donk

Brabantse dag Vierdaagse, de commissaris van de Koning woont de vierde en laatste dag van de 100 e
Vierdaagse bij, de Brabantse Dag.
Natuurherstel Peelvenen
22 juli 13.30 | Ospel | Van den Hout

Gedeputeerde is aanwezig bij de start van de natuurherstelmaatregelen Groote Peel/Mariapeel. Doel
hiervan is onder meer om het hoogveen terug te brengen.
Natuurspeeltuin
23 juli 16.00 | Lage Zwaluwe | Van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout opent de nieuwe natuurspeeltuin ‘De Kleine Biesbosch’ bij
recreatieparadijs De Belhamel.

Webblogs van GS

Bert Pauli: 25 Brabanders in innovatie top 100 Kamer van Koophandel
Henri Swinkels: Honderd Brabanders op weg naar Nijmegen
Wim van de Donk: Een bijzonder gezelschap op de trap bij de bronzen deur
Christophe van der Maat: Stand van zaken HooipolderPlusPlan
Anne-Marie Spierings: Biologische minigroenten
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Afsluiting laatste Brabantse landinrichtingsproject De Hilver
100ste Vierdaagse gestart in Noord-Brabant










Zwemverbod Meerse Plas Den Dungen
Provincie test nieuwe maaimethode voor verbeteren biodiversiteit
Open dagen Herinneringspark MOB Wanroii
Extra leerlingen Brabant naar Museum met Museumschatjes
Commissaris van de Koning dringt aan op snelle duidelijkheid voor Brabantse gemeenten bij
opvang vluchtelingen
Gedeputeerde Bert Pauli installeert 25 nieuwe Brabants Beste Ondernemers
Onderzoek mogelijkheid extra acties tegen extreme neerslag
Provincie fietsgebruik stimuleren door uitbreiding netwerk snelfietsroutes

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.

