Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
5 november 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. Statenmededeling Plan van aanpak Duurzame Energieopslag (Fuelliance)

De provincie gaat seizoensopslag van energie in materialen en groene duurzame brandstoffen
stimuleren. De provincie wil dat er technieken beschikbaar komen om grote hoeveelheden (zonneenergie in de zomer op te slaan, om deze in de winter te kunnen benutten. Met behulp van enkele
demonstratieprojecten en de ontwikkeling van een ecosysteem met kennisinstituten en bedrijven
stimuleert de provincie innovaties in groene moleculen en materiaaltechnologie voor opslag van
warmte.
2. Bestuurlijke reactie Boardletter 2018

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Boardletter 2018 en een bestuurlijke reactie aan
de accountant gegeven. De Boardletter is een jaarlijkse rapportage van de accountant over de
interimcontrole op de processen voor de totstandkoming van de jaarrekening 2018.
3. Statenmededeling over actuele ontwikkelingen verkeersveiligheid

In Brabant werken provincie, gemeenten, politie, onderwijsinstellingen en (commerciële) organisaties
permanent aan het veiliger maken van het verkeer met een integrale aanpak rondom veilige
infrastructuur, mensgerichte maatregelen en handhaving. Ook het rijk zet momenteel in op nieuwe
wetgeving en landelijke campagnes om de verkeersveiligheid te vergroten. Ondanks alle inspanningen
zijn er in de eerste 10 maanden van 2018 al meer dodelijke slachtoffers in het verkeer gevallen dan in
heel 2017. Met het oog op deze zorgwekkende aantallen en de actuele ontwikkelingen op rijksniveau
hebben Gedeputeerde Staten opdracht gegeven extra focus aan te brengen in de provinciale
verkeersveiligheidsaanpak en projecten die bijdragen aan een veiliger verkeer versneld uit te voeren.
4. Toekomst station Neckerspoel Eindhoven

Door de toename van het aantal OV-reizigers bereikt Station Neckerspoel in Eindhoven inmiddels de
grenzen van de capaciteit. Uit een geactualiseerde capaciteitsanalyse van het station die de provincie
samen met Hermes en de gemeente Eindhoven heeft uitgevoerd blijkt dat nog enkele kleinschalige
maatregelen mogelijk zijn zoals het verlengen van opstapperrons. Voor de toekomst zijn grootschalige

maatregelen, zoals een uitbreiding van het station nodig. De gemeente Eindhoven is als bezitter en
beheerder van het busstation verantwoordelijk en is inmiddels gestart met een verkenning naar de
aanpak van Neckerspoel. Het college van Gedeputeerde Staten draagt de uitgevoerde
capaciteitsanalyse over aan de gemeente en biedt de gemeente aan om gezamenlijk op te trekken bij
verdere uitwerking van de plannen voor de toekomst van het station.
5. Regionale Mediaraad van Omroep Brabant

De leden van de Regionale Mediaraad van Omroep Brabant (voorheen Stichtingsraad) worden
benoemd door Gedeputeerde Staten. De wijze waarop dit gebeurt is nu vastgelegd door de
provincie. Tevens is bepaald wat verstaan wordt onder de marginale toetsing die GS verricht voor de
benoeming. Daarbij wordt onder meer gekeken of de kandidaat affiniteit heeft met Brabant, of de
benoeming voldoet aan de eisen zoals die in de statuten staan en of er geen belangenverstrengeling
ontstaat.
6. Advies Mijnbouwwet: opsporingsvergunning aardwarmte Made 2 en overlappende
deel Noordwest-Brabant

Gedeputeerde Staten adviseren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om aanvullende
voorwaarden op te nemen in de opsporingsvergunningen Made 2 en het overlappende deel van
Noordwest-Brabant. Deze voorwaarden zijn relevant voor de keuze van een boorlocatie en zijn erop
gericht bij toekomstige aardwarmtewinning in het gebied de gevolgen voor natuur, milieu en
infrastructuur te minimaliseren. GS adviseren om bij de gebiedsbegrenzing van de
opsporingsvergunningen aan te sluiten bij de recente onderlinge afspraken van de initiatiefnemers. Het
advies van GS is afgestemd met de gemeente Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout en de
waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland. Daarnaast is Brabant Water geïnformeerd.
7. Uitrusting en bevoegdheden van Boa’s bij toezicht en handhaving in het buitengebied

Gedeputeerde Staten heeft een Statenmededeling vastgesteld waarin PS wordt geïnformeerd over de
visie van GS op de uitrusting en bevoegdheden van Boa’s bij toezicht en handhaving in het
buitengebied.
8. Vastgestelde jaarstukken 2017 omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

De provincie heeft de vastgestelde jaarstukken 2017 van de omgevingsdienst Brabant-Noord ter
kennisname ontvangen. In de provinciale jaarstukken 2017 is de relevante informatie al zoveel als
mogelijk verwerkt. De ODBN vangt het negatieve jaarrekeningresultaat op binnen haar eigen reserves.
9. Huisartsenonderzoek “Longontsteking in de nabijheid van geiten- en
pluimveehouderijen”

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale staten over het rapport “Longontsteking in de nabijheid
van geiten- en pluimveehouderijen”. Dit rapport is het eerste rapport uit het lopende Veehouderij en
Gezondheid Omwonenden III onderzoek (VGO III). Het rapport laat zien dat ook in de jaren 20142016 het verhoogde risico op longaansteking in de nabijheid van geitenhouderijen nog steeds wordt
gevonden.
Gedeputeerde Staten vinden de bevestiging van het verhoogd risico op longontsteking een zorgelijk.
GS zien dan ook geen redenen om PS te adviseren het geitenmoratorium te herzien.

10. Technische wijziging plattelandsontwikkelprogramma

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten de afspraken over financiering van het Europese
plattelandsontwikkelprogramma 2014-2020 (POP3) eenmalig te wijzigen. Doel is om de beschikbare
Europese middelen zo volledig mogelijk te kunnen benutten.

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.

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.
Statendag
9 november | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag. Onderdeel van deze dag is de plenaire
Statenvergadering in de Statenzaal.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
Stérk Brabantdag
12 november | 14.00 uur | ‘s-Hertogenbosch | Henri Swinkels

Het provinciale programma Versterken Sociale Veerkracht brengt initiatiefnemers van maatschappelijke
projecten, sociaal ondernemers, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden bij elkaar tijdens de
derde sociale Veerkrachtdag in congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch. Gedeputeerde Henri
Swinkels geeft het startsein voor deze dag met een speech.
Installatie burgemeester gemeente Heusden
12 november | 20:00 uur | Heusden | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering installeert de commissaris van de Koning, Wim van de Donk,
Willemijn van Hees als burgemeester van de gemeente Heusden. De raadsvergadering vindt plaats in
het gemeentehuis.
Kick Off Napoleonroute
14 november | 13.00 uur | Zundert | Wim van de Donk en Erik van Merrienboer

Commissaris van de Koning Wim van de Donk en gedeputeerde Erik van Merrienboer nemen deel
aan een ‘Brainstorm XL’ over de toekomst van Napoleonroute, specifiek het tracé tussen Antwerpen en
het land van Heusden en Altena. Georganiseerd door de gemeente Zundert.

Bijzondere raadsvergadering St. Michielsgestel
14 november | 19:30 uur | St.Michielsgestel | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering neemt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de
profielschets van een nieuwe burgemeester in ontvangst.
Congres woningbouw Brabant
15 november | 09.00 uur | Eindhoven | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Van Merrienboer opent het congres ‘Woningbouw Brabant 2018’ dat wordt
georganiseerd door Spryg Real Estate Acadamy. Tijdens bespreken provincie, gemeenten, corporaties
en marktpartijen de uitdagingen op de Brabantse woningmarkt.
Symposium biodiversiteit
16 november | 09.30 uur | ’s-Hertogenbosch | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout opent het jaarlijkse symposium biodiversiteit in het provinciehuis in
Den Bosch en reikt daar ’s middags ook de prijs uit aan de ‘natuurbeheerder van het jaar’.
Jeugdorkest Kobra
17 november | 16.00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

In de concertzaal Tilburg wordt in aanwezigheid van de commissaris van de Koningin tijdens een
concert van het Euregio Jeugdorkest de Euregio Jeugdorkest Kobra compositieprijs uitgereikt.

Weblogs van
Erik van Merrienboer: Te gast in onze omgeving
Erik van Merrienboer: Sloop of hoop voor acht Brabantse gebouwen?

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Brabantse Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Staten
Brabant maakt het: regioprofiel cultuur naar minister

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.

