Concept agenda woordvoerdersoverleg thema Natuur en Milieu 23 maart 2018
Opening en mededelingen
1. Bespreekpunten
A. Doorkijk
Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden

B. Door fracties en / of Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten

Onderwerp

Z achtergrond

Aanvrager(s)

Korte motivatie

1.

Besteding provinciaal
budget soorten en
leefgebieden

D66, PvdA en PvdD

2.

Stikstofverbindingen

PvdD

3.

Schadepreventie als leidend

PvdD

De fracties van de D66, PvdA en PvdD willen met de gedeputeerde in gesprek over de
gemaakte keuzes en gestelde prioriteiten in het natuurbeleid. Concreet willen de fracties
weten of de provincie kansen laat liggen voor soortenbescherming vanwege het
ontbreken van (financiële) ondersteuning vanuit de provincie. De gedeputeerde heeft
tijdens de PS vergadering van 15 december aangegeven dat alle
projectaanvragen momenteel kunnen worden gehonoreerd terwijl de PvdD blijkbaar
andere signalen heeft ontvangen. De fractie van D66 en de PvdA willen hier graag
opheldering over.
De fractie van de PvdD wil graag een doorkijk naar het beleid aangaande
stikstofverbindingen en verdeling van de PAS-ruimte met daarin de invloed uit de
industrie meegenomen.
Op 26 juli 201 7 heeft GS aan de FBE ontheffing verleend voor het reduceren van de
omvang van de populatie grauwe ganzen in de zomerperiode. De HAC heeft het
bezwaar hiertegen van de Faunabescherming, gegrond verklaard. GS verleent daarop
de ontheffing opnieuw onder verwijzing naar een hogere geschatte schade en voldoet
daarmee niet aan de eis van de HAC van een onderbouwde stelling dat er ter
voorkoming van belangrijke schade aan gewassen geen andere bevredigende
oplossing voorhanden is dan ingrijpen in de populatieomvang. De PvdD constateert dat

principe

dit quotum ongeveer het dubbele is van het aantal jaarlijks gedode ganzen in de
afgelopen jaren en dat dit niet conform het door de Staten vastgestelde beleid is, nl dat
aantalsreductie geen doel op zich is.
Met motie M7 (1 6 december 201 6) werd GS o.a. opgedragen om in het
faunabeheerbeleid niet aantalreductie maar schadepreventie als leidend principe te
hanteren.
De PvdD wil graag met de gedeputeerde in discussie over het besluit: hoe is dit besluit

4.

Afhandeling motie
M407Begroting 201 8
Meetpunten luchtkwaliteit
RIVM

GroenLinks

5.

Vergunning Duinoord

GroenLinks

te rijmen met het besluit van PS om schadepreventie als leidend principe te hanteren?
Vindt de gedeputeerde dat hij recht doet aan het advies van de HAC, dan wel waarom
legt hij dat advies naast zich neer? Is de gedeputeerde wel bereid in de toekomst het
beleid uit te voeren volgens de door PS vastgestelde kaders?
Op 23 februari was een bijeenkomst over het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Er is
voor gekozen om de sessie te combineren met informatie over het Meetnetwerk
Ammoniak Natuurgebieden (MAN) en de inzet van sensortechnologie, mobiele
metingen en een extra opdracht aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor extra
metingen rondom veehouderijen in het kader van het VGO-onderzoek naar de
gezondheid van omwonenden. Die combinatie maakte het lastig om de uitwerking van
de motie door GS goed te kunnen wegen.
Vraag aan de andere woordvoerders: zijn wij voldoende geïnformeerd over de RIVMmeetpunten (onderdeel Meetnetwerk Luchtkwaliteit), bijvoorbeeld of 1 0 officiële
meetpunten op 5 locaties genoeg zijn voor een juiste inschatting van de luchtkwaliteit in
heel onze provincie en het kaderen en controleren van beleid?
GS heeft via de ODBN op 27 februari 201 8 een natuurbeschermingsvergunning
afgegeven voor recreatiebedrijf Duinoord, gelegen op en nabij Natura 2000-gebied
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen en op korte afstand van Natura 2000-gebied
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek. Dit heeft lang geduurd. Zo zijn meerdere
bezwaar- en beroepschriften gegrond verklaard om de vergunning af te dwingen, is
een eerder besluit van GS vernietigd en is de maximale dwangsom verbeurd wegens te
laat beslissen over de vergunning.

C. Moties en toezeggingen
Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

2. Wat verder ter tafel komt
3. Sluiting

»

Wat heeft ervoor gezorgd dat de vergunning pas zo laat is afgegeven (de
onderneming heeft lang zonder Nb-vergunning geopereerd en activiteiten
uitgebreid)?

»

Is bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag ook gekeken naar de situatie ter
plaatse?

»

Vele jaren is door vele omwonenden via vele democratische en juridische wegen
protest aangetekend tegen de intensivering van de activiteiten van Duinoord (veelal
met succes). GS staan de activiteiten nu ongewijzigd toe middels het verlenen van
de Nb-vergunning. Daarmee weten GS dat ze opnieuw veel zaken over zich
afroepen. In het kader van natuurbescherming, maar ook van het besparen van tijd
en geld als overheid: bent u met de omwonenden en natuurorganisaties in gesprek
(geweest) over deze onderneming? Hebt u bemiddeling overwogen/ingezet en zo
ja, wat kunt u met ons als woordvoerders in PS hierover delen?

Lange Termijn Planning (versie 07-03-2018)
Procedurevergadering 19-03-2018
Uiterste
beslultv,
datum

Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling Vaststellen van plandrempel tbv Actieplan Geluid (Eu-richtlijn Omgevingslawaai)

Van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

5tatenmededeling Staten mededeling over kademota OMWB

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 14-05-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Uiterste
beslultv.
datum

Dossier

Statenvoorstel

Basis voor het
beleid wordt voor
een deel gevormd
door de
uitkomsten van de
evaluatie van de
Handhavingskoers.
Deze wordt in het
laatste kwartaal
van 2017
aangeboden aan
PS. De
verwachting is dat
het voorstel in het
eerste kwartaal in
201B voorligt In
PS,

Van den Hout

Natuur en milieu

Kaderstelling

Integraal VTH-beleid

Van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

5tatenmededelíng Voorlopige jaarstukken 2017 Omgevingsdiensten

Van den Hout

Natuur en milieu

Kaderstelling

5ta ten voorstel

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

9e wiizi9in9 van PMV
Gllzerbaan

Reden van
wijziging

uitbreiding van het grondwaterbeschermingsgebied

Procedurevergadering 04-06-2018
Portefeuillehouder

Thema

Dossier

Van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstel

Van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

Staten mededeling PNB jaarstukken 2017 en VTH indicatoren

Van den Hout

Natuur en milieu

□verig

Statenvoorstel

Van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

Staten mededeling Bestuurlijke samenvatting feiten rap portage Brede Screening 2016

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Vanwege het
grote aantal
Inspraak-reactles
op de ontwerpwijziging van de
Verordening
Water, schuift de
planning op van
april naar mei in
GS

Derde wijziging van de Verordening Water

Zienswijzen op begrotingen van de ODâQĵs
De screening zelf
problemen aan.

Procedurevergadering 01-07-2018
Thema

Moment Belald/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van den Hout

Natuur en milieu

Overig

Statenmededeling Landschappen van allure

Van den Hout

Natuur en milieu

Evaluatie

Statenmededeling Voortgangsevaluatie PAS

ss:
datum

Van den Hout

Natuur en milieu

Evaluatie

WIJZ,ama

Afgesproken met de
Staten dat de (tussen)
evaluatie medio 2018
wordt aangeboden in
de Statenmededeling
over de
voortgangsrapportage
PWMP
{Statenmededeling
van 12 september
2017)

Statenmededeling Evaluatie beleidskader PMWP

Procedurevergadering 03-09-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

Van den Hout

Natuur en milieu

Kaderstelling

Sta ten voorstel

Van den Hout

Natuur en milieu

Evaluatie

Sta ten mededeling

Evaluatie PMV onderdeel grondwaterbeschermlng

Van den Hout

Natuur en milieu

Evaluatie

Sta ten voorstel

(begrotings-) voorstel structurele uitvoeringstaken ODBN

Dossier

Type document

Dossier

ESS.

*---

datum

"'"'«'"S

““TÍ

Reden .an

Statenmededeling Onderzoek n.a.v, Motie M4 gereed {onderzoek op verzoek van PS)
Instrumenteel Provinciaal VTH Beleid

Procedurevergadering 24-09-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Van den Hout

Natuur en milieu

Evaluatie

Statenmededeling Evaluatie PWMP

SSlm

"WS

Procedurevergadering 22-10-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Van den Hout

Natuur en milieu

Evaluatie

document

Dossi"

c, .
. .
staten voorstel

Evaluatie bijdrageverordening Wateren mogelijk actualisatie van
Bijdrageverordening

Si

Rud.n v.n

-I*'»™

Procedurevergadering 12-11-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van den Hout
van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

Sta ten voorstel

Wijziging verordening natuurbescherming

Natuur en milieu

Overig

Statenmededeling Vaststellen exotenbeleld

Procedurevergadering 03-12-2018

I111'!'?0

S*ľm

Reden v.n

-H*1*-*

Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cydus

Type
document

Natuur en milieu

Overig

Statenvoorstel

Uiterste
beslui tv.
datum

Reden van
wijziging

«-npasslnoen legesverordening voor WGBêms en aanpassing in gemeentelijke
verorden noen

Procedurevergadering 17-12-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling Opdrachtverstrekklng 2019 aan de Omgevlngsdlensten

besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 21-01-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

Aanpassing Dienstverleningsovereenkomst i Gemeenschappelijke regeling
5tatenmededeling Omgevingsd ensten

Van den Hout

Natuur en milieu

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Brabantbreed VTH Beleid

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 7 maart 2018
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Z toezegging

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie

4112122

Motie M1 Kwalitieitscriteria VTH: Dragen het college
op: Bij de bestuursrapportages in 2017 aan te
geven welke kwaliteitsdoelen en -normen sinds 1
januari 2017 door het college zijn vastgesteld en/of
gehanteerd bij de vthtaken, al dan niet in overleg
met de andere bevoegde gezagen in
Noord-Brabant; Bij de bestuursrapportages in 2017
aan te geven welke doorlooptijden zijn gerealiseerd
sinds 1 januari 2017, verdeeld naar meldingen,
aanvragen om vergunningen, doorlooptijden van
toezichtstrajecten en doorlooptijden van
handhavingstrajecten; hierbij gaat het steeds om
inrichtingen waarvoor de provincie het bevoegd
gezag is.
Gedeputeerde Van den Hout gaat na of er een
betere systematiek kan komen t.a.v. het controleren
op lege vergunningen bij veehouderijen

4122924

PS

-2016

PS 02-12-2016

J.J.C. van
den Hout

J.J.C. van
den Hout

Stand van Zaken
Zoals aangegeven in de statenmededeling over de Opdracht
2017 wordt over termijnafhandeling, naleefpercentage en de
mate van ernstige overtredingen periodiek gerapporteerd.
Een gedeelte van de gevraagde indicatoren zijn niet beschikbaar.
Hierover heeft u in september een memo gedeputeerde ontvangen
(4251272). De overige relevante indicatoren maken onderdeel uit
van de provinciale jaarstukken 2017. Deze staan geagendeerd
voor de Statenvergadering van 18 mei 2018.
Hierover wordt nog een Statenmededeling gemaakt die medio
xxxxx wordt aangeboden aan PS.

SVZ 5 februari 2018
Er is inmiddels een handreiking ontwikkelt met een landelijke
aanpak voor het toezicht en handhaving op onbenutte
ontwikkelingsruimte. De provincie is inmiddels gestart met toezicht
en handhaving hierop.
Het onderzoek naar de mogelijkheden om onbenutte ruimte terug
te laten komen in het PAS-systeem (technisch onderzoek) is nog niet
afgerond. De verwachting is dat dit medio 2018 wordt afgerond.
Wij zullen u voor de zomer via een memo op de hoogte brenge

SvZ 11 juli 2017
Op verzoek van Noord-Brabant is landelijk afgesproken dat
uiterlijk op 1 januari 2018 een onderzoek wordt uitgevoerd ihkv
de uitgifte van ontwikkelingsruimte. In dit onderzoek wordt ook
gekeken naar de mogelijkheden om niet gebruikte ruimte (loze

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4180714

Provinciale Staten
21-04-2017

J.J.C. van
den Hout

4180811

Provinciale Staten
21-04-2017

J.J.C. van
den Hout

4232102

PS 07-07-2017

J.J.C. van
den Hout

4276506

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

ruimte in vergunningen, meldingen, prioritaire projecten) terug te
laten komen in het PAS-systeem.
De provincie wacht dit onderzoek af. Wij zullen u voor de zomer
via een memo op de hoogte brengen van de stand van zaken en
de ontwikkelingen op dit gebied.
Motie M4 Omgevingsdiensten: Vragen het college
De pilot (een onderzoek) loopt, hierover is PS middels een
binnen drie maanden actief alle Brabantse
statenmededeling geïnformeerd.
gemeenten te benaderen om deel te nemen aan een De afronding (rapportage van het onderzoek) volgt in januari
pilot die minimaal een half jaar duurt, waarbij alle
2018. Met de 3 directeuren van de omgevingsdiensten is
taken en bevoegdheden in het kader van de Wabo afgesproken het onderzoek te agenderen in de AB's van februari
volledig worden gemandateerd aan een regionale
2018 (moet nog besloten worden in DB's). Daarna kan het
omgevingsdienst. Na afloop van de pilot deze te
worden afgerond. Wij verwachten PS in april-mei via een
evalueren en de resultaten aan Provinciale Staten
statenmededeling te kunnen informeren over het bereikte resultaat
mee te delen, waarbij in ieder geval wordt
en de vervolgstappen.
aangegeven hoeveel efficiencywinst er is geboekt
door partijen.
Motie M22 Verbeterde surveillance in het
Wij zijn hier mee bezig. Wij overwegen om dit te gaan regelen vic
buitengebied: Verzoeken GS ervoor te zorgen dat
de Perspectiefnota 2018. Hierover zijn nog geen beslissingen
het project SSIB blijvend ingezet kan worden en
genomen. Wij verwachten u medio maart met een
hiervoor voldoende financiële en/of andere
statenmededeling hierover te kunnen informeren of dit door gaat
middelen beschikbaar te stellen.
of wat voor andere mogelijkheden wij zien om deze motie uit te
voeren.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe n.a.v. M18
om een moreel appel te doen op alle partijen die
onderdeel zijn van de keten die te maken hebben
met de veehouderij om hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen teneinde de
verduurzaming van de agrarische sector te
ondersteunen
Motie M28a - Statenvoorstel 66/17 Campagne Een In het kader van de PPN2018 en toezicht en handhaving in natuur
dumper is een stumper: roept Gedeputeerde Staten en buitengebied is voor deze motie en motie M22 (verbeterde
op om het initiatief te nemen om de campagne 'Een surveillance in het buitengebied, 4180811) een voorstel voor
dumper is een stumper' in Noord-Brabant voor de
uitvoering van monitoring, inzet communicatienetwerken en
zomer van 2018 op te starten, door een verkenning publiekscampagne in voorbereiding.
uit te voeren en uiterlijk bij de Perspectiefnota 201 8
te komen met een voorstel voor de uitvoering (incl.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

de financiering,
met aandacht voor een nulmeting en evaluatie).
Motie M40- Statenvoorstel 66/17 Gezonde lucht in
heel Brabant: dragen Gedeputeerde Staten om te
onderzoeken welke kosten er verbonden zijn aan het
uitbreiden van het Landelijk Meetnetwerk
Luchtkwaliteit met meetpunten in Brabant; hierover te

4277138

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4277293

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

Motie M63 - Statenvoorstel 66/17 Wie betaalt de
handhaver?: Verzoeken Gedeputeerde Staten om er
binnen het interprovinciaal overleg (IPO) op aan te
sturen dat er een
heronderhandeling met het Rijk wordt opgestart om
toezicht in natuurgebieden vanuit
meerdere beleidsvelden te gaan benaderen en de
subsidiebijdrage vanuit het Rijk vast te
stellen op 100% van de standaardkostprijs,
waardoor grondeigenaren een volledige
vergoeding krijgen voor de uitvoering van hun
wettelijke taken.

4282642

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282825

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282846

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

Bij de behandeling van de GR OMWB:
Gedeputeerde van den Hout zegt toe PS actief te
informeren over de voorlopige jaarstukken van de
omgevingsdiensten indien PS hier niet voor 15 april
over beschikken
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe om PS te
informeren over de mogelijkheden voor meerjarige
pacht van provinciale gronden waarbij ook gekeke n
wordt naar de mogelijkheid van een
publiekrechtelijke overeenkomst.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
informeren zijn onderzoek naar de provinciale
mogelijkheden om het gebruik van glyfosaat te
verbieden.

Het onderwerp van het al dan niet subsidiëren van de
toezichtsbijdrage is besproken in de vergadering van de IPO
Bestuurlijke AdviesCommissie Vitaal Platteland (BAC VP) van 7
december 2017. De BAC VP constateert dat het de vraag is of
middelen voor toezicht uit het natuurbudget moeten komen, omdat
het ook verbonden wordt aan de problematiek van
drugsdumpingen. Dit is een opgave met andere partijen. De BAC
VP constateert dat een bredere discussie wenselijk is over de
vraag hoe in buitengebied toezicht op een goede manier kan
worden aangepakt en dat het van belang is met politie, OM,
gemeentes, grondeigenaren het gesprek voeren hoe te komen tot
een goed programma. De BAC VP heeft daarbij gesuggereerd om
dit vraagstuk op te nemen in het Interbestuurlijk Programma en wat
inmiddels ook is gebeurd.
In overleg met Griffie wordt bezien of een informatiebijeenkomst
hiervoor kan worden belegd op vrijdag 20 april 2018.

De toezegging is middels twee memo's afgehandeld. Wel is een
vervolgtoezegging gedaan: In het eerste kwartaal 2018 zal GS
aan PS verdere informatie verstrekken over de wijze waarop met
meerjarige verpachting wordt omgegaan. Ambtelijk is
GS-behandeling in de 2e week van maart voorzien.
Wij zullen rond half april PS via een memo informeren over de
provinciale mogelijkheden om het gebruik van glyfosaat aan te
pakken.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

4282867

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

- Op 16 november 2017 is opdracht verstrekt voor het opstellen
van de kaarten (C2216213/4267442). Afronding van de
opdracht is voorzien in juni 2018. De staten worden aansluitend
zo snel mogelijk geïnformeerd.

4282881

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
informeren over de planning en de resultaten van
het onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en
zodra de bodemkwaliteitskaarten gereed zijn deze
aan de staten te doen toekomen.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe via het IPO
na te gaan bij welk ministerie er gelobbyd moet
worden voor extra geld voor toezicht in het
buitengebied.

4282915

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282960

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282967

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4286222

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

J.J.C. van
den Hout

De financiering van het toezicht is besproken in de Bestuurlijke
AdviesCommissie Vitaal Platteland (BAC VP). Op voorstel van de
BACVP is het onderwerp opgenomen in het Interbestuurlijk
Programma dat door het nieuwe kabinet samen met IPO, VNG en
UvW is vastgesteld. Daarmee staat het op de agenda bij het rijk
en zal het onderwerp daar vervolg krijgen.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
Wij zullen rond half april PS via een memo informeren over de
voorzien van nadere informatie en de
mogelijkheden van metaal als energiedrager. Daarbij zullen wij
verwachtingen van de provincie over metaal als
tevens aandacht besteden aan de provinciale rol bij het gebruik
energiedrager
van metalen als energiedragers.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe te komen met Er is contact gezocht met het RIVM en die hebben toegezegd hier
een aanvraag voor een themabijeenkomst met als
medewerking aan te willen verlenen. Met Rob Toebak is contact
doel het RIVM uitleg te laten geven over de in
geweest; de bijeenkomst over het meetnet luchtkwaliteit is
Brabant aanwezige meetpunten naar de
toegelaten en wordt geagendeerd. Er is een globale planning
luchtkwaliteit
gemaakt: 23 februari en 23 maart. een definitieve datum is
afhankelijk van de grote hoeveelheid bijeenkomsten die er
aankomen. Momenteel (11 januari) is hier nog geen duidelijkheid
over.
De bijeenkomst zal ook worden benut om de relatie met Motie
M40 te leggen waar ook vragen omtrent luchtkwaliteitsmetingen
zijn gesteld.
Gedeputeerde van den Hout zegt toe voor de PPN
Wij zijn hier mee bezig. Wij overwegen om dit te gaan regelen vic
2018 te komen met een voorstel voor een campagne de Perspectiefnota 2018. Hierover zijn nog geen beslissingen
"Een dumper is een stumper".
genomen. Wij verwachten u medio maart met een
statenmededeling hierover te kunnen informeren of dit door gaat
of wat voor andere mogelijkheden wij zien om deze motie uit te
voeren.
Motie M1 - Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie aanpassen subsidieregeling: met bureau subsidies wordt
BrUG: Vragen het college om het deelprogramma
afgestemd op welke wijze de aanpassingen in de huidige regeling
Natuur å Economie een extra impuls te geven door Ondernemen met natuur kunnen worden doorgevoerd.
1) de bestaande subsidieregeling "Natuur
Aanpassing is een GS besluit en moet worden voorbereid.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging
Noord-Brabant", specifiek "Ondernemen voor
Natuur", gedurende twee jaar te verhogen tot
75X1 tot een maximum vanš 75.000 en daarna te
evalueren of deze verhoging tot extra aanvragen
heeft geleid; 2) het GOB opdracht te geven om bij
het Brabantse bedrijfsleven onderzoek te doen naar
andere mogelijkheden waarop zij nieuwe natuur
willen realiseren en hierover uiterlijk bij de
Perspectiefnota 2018 met een concreet
statenvoorstel voor de uitvoering en financiering te
komen.

4295259

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe het rapport
van de HAS over CO2 compensatie van luchtvaart
aan PS te doen toekomen en aan te geven welke
aanbevelingen worden overgenomen

4295270

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe met een
interpretatie te komen van de kpi's van het GOB
(mbt tot het bereiken van het natuurdoel in Brabant)

4296803

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

J.J.C. van
den Hout

4296824

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS schriftelijk
te informeren over een vergelijking van de
tarieven van de uitvoering van de VTH-taken op het
gebied van de Wet natuurbescherming bij andere
provincies
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe om in een
door de procedurevergadering te bepalen vorm,
met de staten, in gesprek te gaan over de
governance van de omgevingsdiensten

Stand van Zaken

Afgedaan

GS hebben op 20 feb. 2018 de aangepaste regeling Natuur;
Ondernemen met Natuur vastgesteld conform Motie 77/17
(verhogen subsidiepercentage naar 75X en max. subsidie naar
^75.000).
Opdracht GOB:
- in samenwerking met directeur GOB wordt een tekstvoorstel voor
de perspectievennota voorbereid. Met Kennis en Onderzoek is de
procedure besproken.
- op 11 jan. is volgens afspraak eerste opzet voor verkenning aan
K&O aangeboden, die het stuk verder in procedure brengt.
- Tekst over mogelijkheden van het realiseren van nieuwe natuur
met inschakeling bedrijfsleven is opgenomen in de
concept-perspectievennota 2018.
Het rapport kunnen wij PS doen toekomen. Voor wat betreft de
aanbevelingen die wij willen overnemen: de raakvlakken van het
rapport met het traject Eindhoven Airport na 2019 worden
momenteel onderzocht. De uitkomsten van het rapport zijn input
voor de analysefase van dit traject. Mogelijkheden voor reductie
en compensatie maken hiervan deel uit. In april 2018 berichten wi
Er komt een memo gedeputeerde aan met als bijlage de
Vastgestelde geactualiseerde KPI's GOB die op 1 december door
de Staten zijn vastgesteld. uiterlijk week 6.
Memo gedeputeerde naar statenleden verzonden.
Wij zullen PS uiterlijk eind mei informeren via een memo over de
legestarieven Wet natuurbescherming die in andere provincies
worden gehanteerd en daarbij tevens ingaan op de
mogelijkheden tot tariefdifferentiatie. Wij doen dat in samenhang
met de toezegging C2219728/4297754.
Aan procedurevergadering wordt voorstel gedaan voor een
informatiebijeenkomst op 23 maart 2018.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

4326433

Provinciale Staten
d.d. 23-02-2018

J.J.C. van
den Hout

4326442

Provinciale Staten
d.d. 23-02-2018

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
informeren over het vervolg wat er gebeurd met het
Plan van Aanpak van het BPO-rapport over de
aanpak stikstof en industrie
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS een lijst te
sturen met genomen maatregelen om de uitstoot van
stikstof te beperken

Stand van Zaken

Afgedaan

