Concept agenda woordvoerdersoverleg thema Ruimte 23 november 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
1

Z achtergrond

Aanvrager(s)

Korte motivatie

Samenhang

Gedeputeerde Van

Gedeputeerde Van Merrienboer wil PS meennemen in de samenhang van verschillende

statenmededelingen

Merrienboer

statenmededelingen die op korte termijn richting PS komen. Het gaat om de evaluatie
Brabantse Aanpak Leegstand, koopstromenonderzoek, factsheet bedrijventerreinen en
kantoren, voortgangsrapportage uitvoering Brabantse Aanpak Wonen en plan van

2

Glastuinbouw Deurne

GroenLinks

Aanpak transformatietafels.
Onlangs las de fractie van GL dat de derde partij zich terug heeft getrokken uit het
glastuinbouwproject in Deurne. In het meerjarenperspectief van het Ontwikkelbedrijf
wordt gesproken over de geothermie verkenning bij het glastuinbouwproject. Hiervoor
heeft de provincie 17mln gereserveerd. Bovendien gaat de gemeente uitgekocht
worden.
Graag vernemen wij van GS wat nu het plan is voor de toekomst. En is de ZLTO geen
partij meer in deze?

3

Onderzoek recreatieparken

GroenLinks

Inmiddels is het onderzoek naar de stand van de recreatieparken gepubliceerd.
GroenLinks wil graag van de gedeputeerde horen welke vervolgstappen genomen
gaan worden.

4

Duurzaam bouwen in

GroenLinks

GroenLinks wordt regelmatig benaderd door mensen die bezig zijn met een initiatief om

relatie tot de agenda

duurzaam te gaan bouwen. Er zit ook vaak een sociale kant aan deze plannen. De

wonen en de agenda

wens is dan om aan de rand van de gemeente een plan te ontwikkelen. De

leegstand

initiatiefnemers geven aan dat zij bij hun gemeenten geen gehoor vinden en dat zij
hopen dat de provincie hierin kan bemiddelen. (Voorbeelden zijn Ecoboz en het Oererf
in Bergen op Zoom). Kan de provincie hier verder een rol in spelen in het kader van de
agenda Wonen en de Leegstandsagenda

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

2. Wat verder ter tafel komt
3. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 31-10-2018)
Procedurevergadering 12-11-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van Merrienboer

Ruimte

Kaderstelling

Statenvoorstel

Definitieve vaststelling Omgevingsvisie

Van Merrienboer

Ruimte

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Statenmededeling Vitaliteitsonderzoek Brabantse verblijfsrecreatie

Van Merrienboer

Ruimte

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstel

Vaststellen provinciaal inpassingsplan (PIP) âūOPAS Leegveld, Deurneãūū

Van Merrienboer

Ruimte

Uitvoe ring/voortgang

Statenvoorstel

Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan
âūOPAS Leegveld te DeurneâOO.

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Indicatief gepland
9 okt.
oriÃ«nterende
bespreking 23
okt. definitieve
bespreking 23
nov.
themabijeenkomst
PS 7 dec. PSvergadering

Procedurevergadering 17-12-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Van Merrienboer

Ruimte

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Voortgangsrapportage stand van zaken uitvoering Brabantse Agenda Wonen

Indicatief
gepland

Van Merrienboer

Ruimte

Evaluatie

Statenmededeling

Evaluatie Brabantse Aanpak Leegstand

Indicatief
gepland

Van Merrienboer

Ruimte

Startmoment/startnotitie

Statenmededeling

Plan van Aanpak Transformatietafels

Procedurevergadering 21-01-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van Merrienboer

Ruimte

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Factsheet bedrijventerreinen en kantoren

Van Merrienboer

Ruimte

Evaluatie

Statenmededeling

Koopstroomonderzoek

Van Merrienboer

Ruimte

Uitvoering/voortgang

Ter
besluitvorming

Ontwerp interim-omgevingsverordening

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 25-02-2019
Portefeuillehouder

Thema

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Van Merrienboer

Ruimte

Evaluatie

Statenmededeling

Evaluatie maatschappelijke effecten uitvoerirgsprogramma werklocaties (incl.
eva|uatje Retailadviescie.)

Indicatief
gepland {wordt
Q2 2019)

Van Merrienboer

Ruimte

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Factsheet Brabantse detailhandel 2019

Indicatief
gepland (juni
2019)

Van Merrienboer

Ruimte

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Factsheet Brabantse bedrijventerreinen 2019

Indicatief
gepland (juni
2019)

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 31 oktober 2018
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099
Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4349593

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

H.J.A. van Motie M1 - Ruim baan voor nieuwe woonvormen:
Merrienb vragen het college ruim baan te geven aan
oer
initiatieven voor niet-traditionele woonvormen,
zowel in de stad, de kleine kernen en het
buitengebied en hiertoe voor de
begrotingsbehandeling in het najaar te komen met
een voorstel en zonodig tot aanpassing van de
Verordening Ruimte om dit mogelijk te maken en
gemeenten op te roepen om onnodige knellende
regelgeving op het gebied van woonvormen aan te

4349845

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4356751

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

H.J.A. van Motie M66 - Ruimte voor zelfbouw: verzoeken
25 april: uitvoering van de motie wordt opgepakt als onderdeel
Merrienb Gedeputeerde Staten op om in samenwerking met de van de vervolgactiviteiten die vanuit de Brabantse Agenda
oer
Brabantse gemeenten een aanpak conform de
Wonen (BaWo) zijn/worden opgestart. De motie sluit aan bij
methode zelfbouwregister te ontwikkelen.
actielijn 3 van de BaWo 'Inzetten op een vraaggericht, flexibel
planaanbod met ruimte voor nieuwe woonvormen'. Gedeputeerde
heeft aangegeven te willen starten met enkele koploper-gemeenten
of een koploper-regio in Brabant en aan te sluiten bij lessen en
ervaringen m.b.t. het 'zelfbouwregister' van landelijke koplopers,
waaronder de gemeente Deventer. In de 'Voortgangsrapportage
BaWo', die eind 2018 verschijnt, wordt hiervan verslag gedaan.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt naar
3 oktober 2018: de scenario's wat betreft de inkomsten zijn
Merrienb aanleiding van M13 en de vraag van de heer
meegenomen in de uitwerking van M6. De scenario's voor de
Bahar of er aan inkomstenkant wat scenario's tegen uitgaven komen terug in de stukken ter voorbereiding van het
oer
aan zijn te leggen en wat het saldo uiteindelijk gaat nieuwe bestuursakkoord.
worden toe om ten behoeve van het nieuwe college
financieel schoon op te leveren en scenario's in
beeld te brengen zowel aan de uitgaven als
inkomsten kant met de mogelijke
beïnvloedingsmogelijkheden. Dit ten minste tot het

25 april: de uitvoering van deze motie wordt gekoppeld aan de
komende evaluatie van het programma 'Brabantse Aanpak
Leegstand'. In de evaluatie wordt meegenomen of en welke
belemmeringen er zijn voor initiatieven voor niet-traditionele
woonvormen (in het buitengebied). Aan de hand van de
uitkomsten worden maatregelen voorgesteld. De resultaten van de
evaluatie worden in december met PS gedeeld.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4380722

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

4380723

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

4381255

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

4381274

4415360

4420629

Inhoud motie Į toezegging

einde van de volgende bestuursperiode (2028).
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe bij de
Merrienb uitvoering van GOL binnen de vooraf geformuleerde
oer
scope en budget te blijven en bij de realisatie van
GOL blijft participatie met omwonenden en
belanghebbenden plaatsvinden
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe richting PS
Merrienb te komen met en voorstel voor een evaluatie van het
oer
proces GOL

H.J.A. van Aangenomen motie M1a "GOL: Mitigerend
Merrienb combineren met energietransitie": Verzoeken
oer
Gedeputeerde Staten om Mitigerende maatregelen
voor fijnstof en geluid bij voorkeur te combineren
met uitvoeren van energietransitie bij bestaande
huur en koopwoningen; In het onderzoek ook de
wijze van financiering, organisatie en beheer van de
mitigerende maatregelen te beschouwen; Provinciale
staten uiterlijk eind 2018 te informeren over de
uitkomst van het onderzoek en mogelijkheden.
Provinciale Staten H.J.A. van Motie M2 - optimalisatie leefomgeving
d.d. 29-06-2018
Merrienb omwonenden: verzoeken Gedeputeerde Staten om
oer
in de verdere uitwerking van de voorkeursvariant
(binnen de keuzes die in het PIP zijn gemaakt en
zonder daarbij onnodige concessies te doen aan de
voortgang van het realisatieproces) verder oog te
blijven hebben voor optimalisatiemogelijkheden om
overlast voor omwonenden te beperken;
Themabijeenkomst H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS
Ruimte d.d.
Merrienb periodiek te informeren over de lokale participatie in
14-09-2018
oer
het project windenergie A16

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om in het
Merrienb kader van zorgvuldig opleveren en overdragen in

Stand van Zaken
3 oktober: dit najaar wordt de aanbesteding gestart. In de vraag
aan de markt is het vastgestelde PIP en het beschikbare budget
leidend. Ook zal de eis het omgevingsmanagement pro-actief in te
vullen expliciet worden opgenomen.
Gedeputeerde komt met een notitie met voorstel voor een
evaluatie. PS worden op basis daarvan in het
woordvoerdersoverleg ruimte d.d. 23 november 2018 gevraagd
in te stemmen.
Conform planning in de toezegging worden PS geïnformeerd.

3 oktober2018: De inhoud van deze motie komt terug door in de
aanbesteding expliciet de eis tot pro-actief omgevingsmanagement
op te nemen. Dit najaar start de aanbestedingsprocedure.

In overleg met de betrokken gemeenten en de stichtingen is er een
gemeenschappelijke werkeenheid ingericht. Deze zorgt voor de
uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de
afspraken rondom WindA16 - lokale participatie. De werkeenheid
zal periodiek worden gevraagd een stand van zaken te
rapporteren.
3 oktober 2018: In het eerst kwartaal ontvangen PS een stand
van zaken rond de uitvoering van PIP Wind A16.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
oer

Inhoud motie Į toezegging
Q1 2019 een stand van zaken te geven van de
voortgang van het hele Wind A16 project

Stand van Zaken

Afgedaan

