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Vragen  Nadere toelichting Fracties  Lid GS  

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 

1. Kan de gedeputeerde de keuze voor het afvallen van variant 

72A nader toelichten?  

2. Is er met optimalisaties van variant 72A nog een betere 

oplossing te realiseren? 

3. Zijn er nog andere opties mogelijk met behoud van het open 

karakter van de Baardwijkse Overlaat? 

4. De A59 blijft buiten schot omdat het Ministerie van 

Infrastructuur & Waterstaat aan deze weg geen prioriteit 

geeft. In de expertmeeting wordt de suggestie gedaan om de 

A59 te downgraden tot Provinciale weg. Wat vindt de 

gedeputeerde van deze suggestie? 

5. De inwoners van het gebied geven meerdere keren aan dat 

de communicatie door hen als eenrichtingsverkeer ervaren 

wordt. Zenden, hoe de plannen eruit zien, in plaats van 

dialoog. Kan de gedeputeerde hier op reageren? 

6. Op 23 februari 2018 is er een oordeelsvormende 

themabijeenkomst gepland op verzoek van PvdD, LB en GL. 

Wanneer kunnen de Staten de reactie van GS verwachten 

op de ingediende zienswijzen? 

7. Wat is het tijdpad en proces vanaf nu tot de vaststelling van 

de PIP’s door PS? 

Op 30 juni 2017 is een Ronde Tafelgesprek geweest met veel 

zo niet alle betrokkenen uit het gebied, samen met de 

statenfracties.   

Op 18 september 2017 en 12 oktober 2017 zijn twee 

expertmeetings georganiseerd om helderheid te krijgen over 

de Baardwijkse Overlaat en diverse varianten met betrekking 

tot weg 72 cq 72 A. Deze weg in de Baardwijkse Overlaat is 

een belangrijk zorgpunt van BMF en de groep “Van GOL 

Naar Beter” 

Op 31oktober 2017 zijn de beide PIP’s door GS vastgesteld 

en zijn de Staten middels een Statenmededeling geïnformeerd 

over de keuze van de Stuurgroep GOL en het besluit van GS 

met betrekking tot variant 72A. Deze valt om meerdere 

redenen af (verkeer en financiën). 
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Woningbouw in kleine kernen 

1. Heeft u een beeld bij hoeveel kernen in Brabant geen 

stedelijk ontwikkelingsgebied meer beschikbaar is?  

2. Hoe vaak is de afgelopen 3 jaar een verzoek gedaan om het 

natuurnetwerk Brabant te wijzigen volgens het ‘nee, tenzij’ 

In toenemende mate hoort het CDA Brabant dat woningbouw 

bij kleine kernen in Brabant problematisch is. Als voorbeeld 

noemen we de kern Liempde, een kern die geen stedelijk 

ontwikkelingsgebied meer heeft en omgeven is door het  

natuurnetwerk door de aanwezigheid van onder andere bolle 

CDA (Ton 

Braspenning) 

Erik van 

Merrienboer 



principe en wat is daarbij uw beslissing geweest? 

3. Vindt u inbreiding boven uitbreiding altijd een goede 

volgorde voor landelijke kernen? Zo ja, waarom?  

4. Heeft u, in het geval van Liempde, met het college van Boxtel 

al gekeken naar oplossingen om te komen tot meer 

woningbouw voor de lokale vraag? 

akkers. 

Geurnormen in Brabant 

1. Hoe kijkt de Gedeputeerde aan tegen de inspanningen in 

veedichte gemeenten in Brabant om geuroverlast voor 

omwonenden te beperken? Gebeurt er (al) genoeg? Waar 

gaat het goed en waar gaat het minder goed?  

2. Welke mogelijkheden hebben GS om in te grijpen/bij te 

sturen als gemeenten, afgemeten aan de omgevingslast, niet 

of onvoldoende werk maken van het terugbrengen van 

stank(overlast) vanuit veehouderijen?  

3. Hoe kijken GS specifiek aan tegen de situatie in Eersel, in 

Bladel en in Oisterwijk?  

4. Geurbeleid ten aanzien van veehouderijen is primair een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar raakt aan de 

provinciale verantwoordelijkheden ten aanzien van 

veehouderij (ruimtelijk, fijnstof- en ammoniakemissies). Zijn GS 

van plan om meer te doen richting of met gemeenten om 

stank vanuit veehouderijen te bestrijden? 

Brabant, met de hoogste veedichtheid ter wereld in een 

dichtbevolkte regio, streeft naar een zorgvuldige veehouderij 

in 2020. In de afgelopen jaren hebben meerdere veedichte 

Brabantse gemeenten hun verantwoordelijkheid genomen en 

hun geurnormen aangescherpt, Reusel-De Mierden voorop. 

Nu sneuvelen toch aanscherpingen van de geurnormen, of 

dreigt dit te gebeuren, mogelijk onder druk van de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het geval in Bladel en in 

Eersel. In Oisterwijk kan het nog verschillende kanten op. 
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