Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
30 oktober 2018

Besluiten
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. Provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om het provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld,
Deurne”, vast te stellen. Met het inpassingsplan bestemt de provincie verschillende gronden voor
‘natuur’ als gevolg van de maatregelen die worden genomen ter uitvoering van het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) in het Natura2000 gebied Deurnsche Peel en Mariapeel.
2. Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Seppe

Gedeputeerde Staten (GS) wijzen het verzoek af van Stichting Platform Behoud Natuur en Milieu
West-Brabant om het Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe te wijzigen. De stichting is van mening dat
de feitelijke geluidruimte van Breda International Airport ruimer is dan de bescherming die gold onder
de aanwijzingsbesluiten van 1996 en 2003. Volgens GS biedt de Wet luchtvaart geen mogelijkheden
om het Luchthavenbesluit te wijzigen op verzoek van derden. Wel stellen Gedeputeerde Staten voor
om de inhoudelijke argumenten van de stichting mee te nemen in de lopende evaluatie van het
Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe. De evaluatie is begin 2019 gereed. Mocht de evaluatie daar
aanleiding toe geven, dan kunnen Provinciale Staten het luchthavenbesluit aanpassen.
3. Intentieverklaring Zorginnovatie

De provincie Noord-Brabant en de Belgische provincie Antwerpen ondertekenen samen een
intentieovereenkomst op het gebied van zorginnovatie. Zij zoeken onder meer naar
samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van de zorginnovatie en de betekeniseconomie/sociaal
ondernemerschap. Ook willen zij blijvend samenwerken voor de verbetering van de gezondheid van
de inwoners, waar nuttig ondersteund door nieuwe technologie. Ze stimuleren de implementatie van
zowel technologische als sociale innovaties die vitaliteit, gezond ouder worden en betekenisvol leven
ondersteunen.

4. Wijziging Waterverordening waterschap Rivierenland

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de Waterverordening waterschap Rivierenland te
wijzigen. Door de wijziging worden keringen langs de Afgedamde Maas aangewezen en genormeerd
als regionale kering, worden bepalingen over regionale wateroverlast geactualiseerd en vinden nog
enkele juridisch-technische verbeteringen plaats. Ook Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht
moeten de wijziging van de Waterverordening waterschap Rivierenland vaststellen.
5. Bevorderen gebruik digitale data

Gedeputeerde Staten stellen nieuw beleid en bijbehorende projecten voor om het gebruik van digitale
data te bevorderen bij het midden- en kleinbedrijf. Zij willen daarin in eerste instantie € 2,55 miljoen
investeren. Zij ondersteunen daarmee onder andere het zogeheten Data Value Centre Smart Industry
dat ondernemers gaat informeren, trainen en ondersteunen bij het benutten van data. Zij investeren
ook in een testomgeving op de Brainport Industries Campus. Ondernemers kunnen daar ervaren hoe
een digitale fabriek functioneert en hoe zij in hun eigen bedrijf kunnen werken met grote digitale
databestanden, die worden gegenereerd bij moderne productieprocessen.
6. Versterkt toezicht en handhaving in natuurnetwerk Brabant

Om de toenemende overlast in de Brabantse natuurgebieden tegen te gaan hebben Provinciale Staten
dit voorjaar besloten om voor 2019 en 2020 in totaal € 2,7 miljoen vrij te maken voor extra
handhavingscapaciteit. De provincie heeft, samen met de terreinbeherende organisaties, besloten om
het handhavingsnetwerk Samen Sterk in Brabant hiervoor in te zetten. De gereserveerde middelen
worden gebruikt om dit netwerk te versterken. Naast extra handhavingscapaciteit wordt ook
geïnvesteerd in het optimaliseren van de samenwerking, materiële uitrusting en innovatieve
handhavingsinstrumenten.
7. Stand van zaken Afrikaanse Varkenspest

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over stand van zaken van de Afrikaanse
Varkenspest en de afspraken hierover met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

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 Gedeputeerde Staten een aparte persuitnodiging uit.

Nationaal Verkeerskundecongres
1 november | 09.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat opent als gastheer namens BrabantStad het Nationaal
Verkeerkundecongres 2018. Hij spreekt onder andere over de veranderende mobiliteit en de plicht
van overheden om op een andere manier keuzes te maken met oog op duurzaamheid, gebruik van
data en behoeften van reizigers.
1931 Congrescentrum, Oude Engelseweg 1, ’s-Hertogenbosch

Lancering Connect-NL
1 november | 10.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Erik van Merrienboer

Op 1 november lanceren Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en De Twee Snoeken-WoonConnect het samenwerkingsplatform Connect-NL. Het
platform werkt de komende drie jaar aan een aanpak voor transitie in de gebouwde omgeving, zoals
bijvoorbeeld verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Essentieel daarbij is de inzet van
digitalisering als hulpmiddel. Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens dit
event.
Opening Duurzaam Sportloket
1 november | 19.00 uur | Wouw | Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings opent het duurzaam sportloket voor sportverenigingen en
accommodatie-eigenaren om de sportaccommodaties te helpen verduurzamen. Zij zal dit doen bij
tennisvereniging De Wouw, een van de 53 sportaccommodaties die succesvol hebben deelgenomen
aan de pilot voor dit sportloket.
Profielschets nieuwe burgemeester
1 november | 20:00 | Eersel | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering neemt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de
profielschets van een nieuwe burgemeester van de gemeente Eersel in ontvangst.
Conferentie Duurzame infrastructuur
2 november | 08.30 uur | Tilburg | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat opent de conferentie Duurzame Infrastructuur Brabant. De
conferentie is een initiatief van de provincie en heeft als doel kennis tussen overheden en marktpartijen
te delen over de wijze waarop de transitie gemaakt kan worden naar een meer duurzame aanleg en
beheer van infrastructuur.
Van Spaendonk Ondernemershuis, Reitseplein 1 in Tilburg
Werkbezoek Vegetarische slager
2 november | 11.00 uur | Breda | Anne-Marie Spierings

Tweede Kamerleden brengen een werkbezoek aan de Vegetarische slager. Zij worden daar
ontvangen door Jaap Korteweg van de Vegetarische slager, burgemeester Depla van Breda en
gedeputeerde Anne-Marie Spierings. Ze zullen daar onder andere spreken over alternatieven voor
vlees in de voeding.
Groot Arsenaal Rijtuigweg
2 november | 17:00 uur | Bergen op Zoom | Wim van de Donk

In het Groot Arsenaal aan de Rijtuigweg vindt het Goboz ondernemersgala plaats. Tijdens dit
evenement reikt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de prijzen uit.
Duurzame huizenroute Brabant
3 november | 09.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings opent de Brabantse duurzame huizenroute. Brabanders kunnen
een kijkje nemen in huizen in de buurt die duurzaam gemaakt zijn door middel van energiebesparing
en duurzame energieopwekking. De startlocatie wordt snel bekend gemaakt. De Brabantse duurzame
huizenroute is onderdeel van de landelijke.

Proeftuin VAB Elsendorp
3 november | 14.00 uur | Elsendorp | Erik van Merrienboer

Op 3 november a.s. tekenen Provincie Noord-Brabant (gedeputeerde Van Merrienboer), gemeente
Gemert-Bakel en een aantal initiatiefnemers een intentieovereenkomst, die een volgende fase van de
proeftuin Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) in Elsendorp markeert. De betrokken partijen
spreken daarin af om gezamenlijk initiatieven uit te werken tot haalbare plannen die de leefbaarheid
op het platteland versterken, verpaupering door leegstand tegengaan en op de juiste plekken ruimte
maken voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid, wonen en recreatie.
EK Veldrijden Autotron
4 november| 15:00 uur | Rosmalen | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, is aanwezig bij het EK Veldrijden bij het Autotron
en reikt de prijs uit.
Nieuwe bushaltes Bravo Direct
7 november | 13.30 uur | Breda | Christophe van der Maat

Het Hoogwaardig Openbaar vervoer in heel Brabant heeft een nieuwe naam en een nieuw uiterlijk.
Voortaan zijn alle HOV-bussen heel herken met de naam Bravo Direct. Gedeputeerde Christophe van
der Maat lanceert samen met wethouder Boaz Adank van gemeente Breda het uiterlijk van de nieuwe
BravoDirect bussen en de bushaltes.
Stadskantoor Breda, Claudius Prinsenlaan, Breda.
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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 0627745200.

