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Onderwerp

Datum

Vergadering Provinciale Staten

27 november 2018
Ons kenmerk

4443480

Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 7
december 2018, vanaf 13.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Statengriffie

Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen op
de te behandelen voorstellen.

Email

Telefoon

statengriffie@brabant.nl
Bijlage(n)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 7 december 2018
De vergadering begint om 13.30 uur.

Datum

27 november 2018
Ons kenmerk

4443480

I.
II.
III.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda
Actualiteit
Bespreekstukken
70/18

Statenvoorstel Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

De N279 Veghel – Asten wordt omgebouwd tot een 2x1 provinciale weg
waarbij nagenoeg alle kruisingen ongelijkvloers worden aangelegd. De focus ligt
op het aanbrengen van de noodzakelijke aanpassingen aan het wegennet om de
bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren, door in te zetten op zowel smart
mobility als op infrastructurele maatregelen die de doorstroming, veiligheid en
leefbaarheid bevorderen. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening zijn
Provinciale Staten bevoegd om het inpassingsplan hiertoe vast te stellen.
Gedeputeerde Staten zijn belast met de voorbereiding en verdere uitvoering
daarvan. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor het Provinciaal
Inpassingsplan vast te stellen.
69/18

Statenvoorstel Herindelingsadvies tot samenvoeging
van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

Het voorstel tot vaststelling van het herindelingsadvies is een vervolgstap in de
ingezette provinciale herindelingsprocedure. Op 15 mei 2018 hebben
Gedeputeerde Staten het herindelingsontwerp vastgesteld. Met vaststelling van het
herindelingsadvies adviseren Provinciale Staten aan de Minister een
'herindelingsregeling' (wetsvoorstel) voor te bereiden tot het opheffen van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven en het instellen van een nieuwe gemeente
met de naam ‘Eindhoven’, waarvan het grondgebied zal bestaan uit de huidige
buitengrenzen van de beide gemeenten. De voorgestelde datum van herindeling is
1 januari 2021. Provinciale Staten zijn bevoegd tot het vaststellen van een
herindelingsadvies. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor het
herindelingsadvies vast te stellen.
77/18

Statenvoorstel Vaststellen provinciaal inpassingsplan
`PAS Leegveld, Deurne`

Leegveld maakt deel uit van het Natura2000 gebied Deurnsche Peel & Mariapeel
en de Groote Peel. De bescherming van dit belangrijk natuurgebied vloeit direct
voort uit de in 1992 vastgelegde Europese Habitatrichtlijn. Om de noodzakelijke
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herstelmaatregelen voor hoogveenherstel in dit gebied te kunnen uitvoeren moeten
nog enkele gronden de juiste natuurbestemming krijgen. Voor het gebied Leegveld
te Deurne zijn deze bestemmingen opgenomen in het Provinciaal Inpassingsplan
“PAS Leegveld, Deurne”. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale staten voor om
ter uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in het Natura2000 gebied
Deurnsche Peel en Mariapeel, het provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld,
Deurne”, vast te stellen.
78/18
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Statenvoorstel Onteigening ten behoeve van de
realisatie van het provinciaal inpassingsplan “PAS
Leegveld, Deurne”.

Om de beoogde PAS-maatregelen te kunnen realiseren, en derhalve het
vastgestelde PIP “PAS Leegveld, Deurne” te kunnen verwezenlijken, moeten de
benodigde gronden worden aangekocht. Het minnelijke overleg wordt hierover
met rechthebbenden gevoerd. Naar verwachting wordt niet met alle eigenaren
tijdig minnelijke overeenstemming bereikt. Daarom is het noodzakelijk om parallel
aan de onderhandelingen, de onteigeningsprocedure op te starten. Het indienen
van een verzoek aan De Kroon tot het opstarten van de onteigeningsprocedure is
een bevoegdheid van uw Staten. Dit is bepaald in artikel 78 van de
Onteigeningswet. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor het
benodigde onteigeningsverzoek vast te stellen.
68/18

Statenvoorstel Visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’
en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak

Gedeputeerde en Provinciale Staten hebben gezamenlijk een proces doorlopen
om te komen tot een nieuwe visie op het Openbaar Vervoer in Noord-Brabant.
Deze nieuwe visie vervangt de huidige OV visie en loopt tot 2030. De nieuwe visie
gaat breder dan alleen OV en richt zich op mobiliteit die mensen met elkaar delen.
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de OV-visie vast te stellen
en daarmee opdracht te geven aan het college om de visie verder uit te werken in
een adaptieve agenda.
63/18

Statenvoorstel Smart data : eerste stap richting een
vooraanstaande data-economie

De beoogde programmalijn Smart Data richt zich op het verzilveren van kansen in
de data-economie. In vier actielijnen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
nieuwe bedrijvigheid (databusiness) en aan drie belangrijke randvoorwaarden
voor dataficatie: voldoende datacompetentie, vrij en vertrouwd data delen en
voldoende kennis- en datawerkers. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten
voor in te stemmen met de uitwerking van twee actielijnen en daarvoor een
begrotingswijziging vast te stellen.
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74/18

Statenvoorstel Wijziging Waterverordening
waterschap Rivierenland

Datum

27 november 2018

De Waterverordening waterschap Rivierenland is aan actualisatie toe. Enerzijds
vanwege de verplichting om vanaf 1 januari 2019 de nieuwe status van een aantal
voormalige primaire waterkeringen vast te leggen en anderzijds vanwege de
actualisering van de regels omtrent de normen voor wateroverlast. Provinciale
Staten zijn op grond van de Waterwet bevoegd om de Waterverordening
waterschap Rivierenland te wijzigen, voor zover deze betrekking heeft op het
Brabants grondgebied. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de
verordening te wijzigen.
81/18

Statenvoorstel
Afwijzen
verzoek
Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe

tot

Ons kenmerk

4443480

wijziging

Op 26 maart 2018 is er van de stichting Platform Behoud Natuur en Milieu WestBrabant een verzoek ontvangen tot wijziging van het Luchthavenbesluit Luchthaven
Seppe. Aanleiding voor het verzoek is dat de stichting en omwonenden van mening
zijn dat de feitelijke geluidruimte van Breda International Airport (BIA) ruimer is dan
de bescherming die gold onder de aanwijzingsbesluiten van 1996 en 2003. De
geluidruimte is voor BIA vastgelegd in het Luchthavenbesluit. Provinciale Staten zijn
bevoegd voor luchthavens van regionale betekenis (BIA en Kempen Airport) een
Luchthavenbesluit bij verordening vast te stellen. Gedeputeerde Staten stellen
Provinciale Staten voor het verzoek af te wijzen.

IV.

V.

Stemming

Sluiting
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