Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
20 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. Hardheidsclausule Natuurbescherming
Gedeputeerde Staten hebben besloten het verzoek om toepassing van de
hardheidsclausule

(Verordening natuurbescherming Noord-Brabant, artikel 9.1) voor het realiseren van een melkveestal
aan de Vierhoeven 3 te Steenbergen te weigeren. Er is, anders dan verondersteld, geen sprake van
een overtreding van de Verordening natuurbescherming waardoor er geen aanleiding is de
hardheidsclausule toe te passen.
2. Omgevingsdiensten

Gedeputeerde Staten hebben de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
binnen het omgevingsrecht bij de drie Brabantse omgevingsdiensten belegd. Het
uitvoeringsprogramma VTH voor 2019 is vastgesteld. Dit is de opdracht van de provincie aan de drie
Brabantse omgevingsdiensten in 2019. De provincie is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor een
goede uitvoering van deze taken.
3. Prioritaire projecten PAS

Gedeputeerde Staten hebben de potentiële Brabantse prioritaire projecten vastgesteld voor de
prioritaire projectenlijst 2019 van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat om projecten die
van provinciaal belang zijn. Voor deze projecten wordt daarom ontwikkelingsruimte gereserveerd. GS
informeren de Brabantse gemeenten per brief over de actualisatie van de prioritaire projectenlijst.
4. Energieagenda

Gedeputeerde Staten hebben een Energieagenda 2019-2030 opgesteld. Dit is een actualisering van
de huidige agenda die geldt tot 2020 en nodig is in verband met de snelle ontwikkelingen op
energiegebied. De agenda is opgesteld in afstemming met partijen en stakeholders in Noord-Brabant.
Het gemeenschappelijk doel is om in 2030 50% duurzame energie en een halvering van de CO2uitstoot te bereiken. Deze agenda bevat de Brabantse principes en strategische lijnen die de provincie

hiervoor hanteert. Hiermee is de agenda een nieuw kader voor de samen met partners op te stellen
uitvoeringsprogramma’s.
5. Voedsel1000

De provincie Noord-Brabant neemt het initiatief tot een brede maatschappelijke dialoog over de
toekomst van het voedselsysteem. Onder de naam Voedsel1000 zal een groot aantal Brabanders en
professionals met elkaar spreken, geënt op de aanpak van G1000. Voedsel houdt iedereen bezig.
Van het produceren van voedsel tot het eten op het bord. Maar hoe ziet het voedselsysteem er in
2030 uit? Het doel van de Voedsel1000 is om zogenaamde voedselbesluiten te nemen over de
toekomst van het voedselsysteem. Daar kunnen deelnemers van Voedsel1000 dan zelf mee aan de
slag en het nieuwe provinciebestuur zal - waar mogelijk - de resultaten van de Voedsel1000
meenemen in haar beleidsvorming.
6. Rol provincie in Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de “Uitgangspunten werkwijze Gebiedsgericht
grondwaterbeheer Wet bodembescherming” vast te stellen. Hierin geeft de provincie aan welke rol zij
heeft in het Gebiedsgericht grondwaterbeheer en wat de deelnemende partijen van de provincie
mogen verwachten. Gebiedsgericht grondwaterbeheer komt erop neer dat meerdere, eventueel in
elkaar overlopende, grondwaterverontreinigingen van verschillende eigenaren in één afgebakend
gebied in samenhang worden beheerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande en de
beoogde functies van het gebied.
7. Voortgang Regionale Energiestrategieën

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten op de hoogte van de voortgang van het opstellen van
de Regionale energiestrategieën.

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.

Werkbezoek gemeente Oisterwijk
22 november | 09:00 uur | Oisterwijk | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Oisterwijk, Hij spreekt met het college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de
gemeenteraad en brengt bezoeken aan bedrijven en instellingen. Het werkbezoek wordt afgesloten
met een kort persgesprek.
Statendag
23 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.

Staatsbezoek aan Nederland
23 november | 10:00 uur | Eindhoven | Wim van de Donk

De president van Singapore brengt een staatsbezoek aan Nederland. Onderdeel van het programma
is een bezoek aan de High Tech Campus waarbij de commissaris van de Koning, Wim van de Donk,
optreedt als gastheer namens Hunne Majesteiten. Dit bezoek is beperkt voor de pers toegankelijk na
verplichte accreditatie bij de Rijksvoorlichtingsdienst.
Abdij Koningshoeven
23 november | 14.30 uur | Berkel-Enschot | Wim van de Donk

De president van Hongarije, János Áder, stelt in aanwezigheid van de commissaris van de Koning,
Wim van de Donk, de nieuwe waterzuivering van de brouwerij van de Abdij Koningshoeven in
gebruik.
Klimaatplein
26 november | 18.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer spreekt tijdens een bijeenkomst van Klimaatplein op de
fototentoonstelling World Press Photo in ’s-Hertogenbosch over klimaatneutraal ondernemen en wonen
in Brabant
Waterchallenge
27 november | 15.30 uur | ’s-Hertogenbosch | Johan van den Hout

In het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch reikt gedeputeerde Johan van den Hout de prijzen uit van de
Waterchallenge, een wedstrijd waarmee HAVO/VWO-scholieren worden betrokken bij vraagstukken
op het gebied van water en klimaatverandering.
Vakantieparkentop
29 november | 13.00 uur | Radio Kootwijk | Erik van Merrienboer

Tijdens de Vakantieparkentop presenteert de minister van Binnenlandse Zaken samen met de betrokken
partners, waaronder de provincie Noord-Brabant, de nationale actieagenda Vakantieparken. Doel
van de agenda is om samenwerking tussen overheden en relevante maatschappelijke organisaties te
versterken om de vitaliteit van Nederlandse vakantieparken te verbeteren. Tijdens de
Vakantieparkentop ondertekent gedeputeerde Erik van Merrienboer de aanpak namens de provincie
Noord-Brabant.
Congres Thorbecke Leerstoel
30 november | 15.00 uur | Den Haag | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens de lancering van de, mede in
opdracht van Provincie Noord-Brabant ontwikkelde, Routekaart Financieren in Netwerken. Hij gaat
hierbij in gesprek met gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en Job Cohen, hoogleraar
van de Thorbeckeleerstoel, die aansluitend zijn afscheidsrede als hoogleraar houdt.
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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.

