Agenda woordvoerdersoverleg thema Bestuur en Financiën 1 februari 2019
Opening en mededelingen
1. Bespreekpunten
A. Doorkijk
Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden

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

Z

Onderwerp

Aanvrager(s)

Korte motivatie
achtergrond

Vertrek directeur
Taskforce Brabant
Zeeland icm. uitkomsten

VVD

Tijdens recente interviews (in oa
De Persgoep dagbladen) heeft
vertrekkend directeur Casper

onderzoek fade in-fade
out van RIEC en
Taskforce
(portefeuille CdK)

Hermans de Taskforce
genoemd als 'luis in de pels'.
In diezelfde periode is ook het
onderzoek 'fade in-fade out van
RIEC en Taskforce' verschenen.
Er is vanuit het Rijk bovendien
een bijdrage beschikbaar
gesteld van í 24,5 mln voor de
bestrijding van ondermijnende
criminaliteit in Brabant en
Zeeland.
En, in de komende periode zal
de provincie beslissen of en zo
ja hoe de bijdrage vanuit de
provincie aan de bestrijding
van ondermijnende criminaliteit
er uit zal zien.
Hoe kijken GS naar al deze
ontwikkelingen?
Wat is bijvoorbeeld de rol van
een nieuwe directeur
Taskforce?
Is de Taskforce nog wel een
voor de hand liggende
begunstigde van onze
provinciale bijdrage gezien de
uitkomst van het onderzoek?
Dit zijn enkele vragen/thema's
die wat de VVD fractie betreft
tijdens het
woordvoerdersoverleg op 1

februari besproken kunnen
worden.
Het nieuwe
uitvoeringsprogramma
van Interbestuurlijk

GS

Toezicht (IBT)
(portefeuille
Gedeputeerde Spierings)

Gedeputeerde Spierings zou
graag kort een toelichting
willen geven op het
uitvoeringsprogramma
Interbestuurlijk toezicht (IBT)
201 9. Uw Staten hebben eind
december een
statenmededeling incl. het
uitvoeringsprogramma
ontvangen.

Stand van zaken
Themaonderzoek (vanuit
Veerkrachtig Bestuur)
(portefeuille

GS

Gedeputeerde Spierings)

Vanuit Veerkrachtig Bestuur
wordt er samen met de VBG
ieder jaar een thema-onderzoek
gedaan, waarbij onderzocht
wordt hoe gemeenten en de
provincie omgaan met een
actuele, maatschappelijke
uitdaging. Dit jaar is het thema
'sociale tweedeling', en
gedeputeerde Spierings wil
graag een korte stand van
zaken geven.

C. Doorkijk
Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

2. Wat verder ter tafel komt
3. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 09-01-2019)
Procedurevergadering 21-01-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van der Maat

Bestuur en FinanciÃ«n

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Update organisatieontwikkeling

Spierings

Bestuur en FinanciÃ«n

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Uitvoeringsprogramma IBT 2019

Type document

Dossier

besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 11-02-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Van der Maat

Bestuur en FinanciÃ«n

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstel

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers

Spierings

Bestuur en FinanciÃ«n

Evaluatie

Statenmededeling

Evaluatie Veerkrachtig Bestuur

Spierings

Bestuur en FinanciÃ«n

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Resultaten IBT-onderzoek archivering ketensamenwerking

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 11-03-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van der Maat

Bestuur en FinanciÃ«n

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Stand van zaken nieuwe informatievisie

Procedurevergadering 13-05-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type
document

Dossier

Van Merrienboer

Bestuur en FinanciÃ«n

Uitvoering/voortgang

Staten voorstel

Jaarstukken 2018

Procedurevergadering 02-09-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type
document

Dossier

Van Merrienboer

Bestuur en FinanciÃ«n

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstel

Bestuursrapportage 2019

Procedurevergadering 21-10-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type
document

Dossier

Van Merrienboer

Bestuur en FinanciĀ«n

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstel

Begroting 2020

Procedurevergadering 02-12-2019

Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type
document

Dossier

Van Merrienboer

Bestuur en FinanciÃ«n

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstel

Slotwijziging 2019

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 9 januari 2019
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099
Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

4360146

Gedeputeerde Spierings zegt toe PS op hoofdlijnen
te informeren over hoe burgemeesters
zijn omgegaan met de brief van de CdK aan de
burgemeesters over de integriteit van
gemeenteraden.

Voor de zomervakantie is een inventarisatie naar ervaringen mbt
een integriteitstoets bij wethoudersbenoemingen gehouden. De
CdK zal PS over de resultaten van de inventarisatie informeren in
het najaar 2018.

Provinciale Staten
d.d. 18-05-2018

W.B.H.J.
van de
Donk

Afgedaan
Afgedaan

Via een memo wil de CdK de Statenleden informeren over de
evaluatie integriteitstoets kandidaat-wethouders 2018.

4418292

Woordvoerdersov
erleg Bestuur en
Financiën d.d.
31-08-2018

W.B.H.J.
van de
Donk

De oproep van de CdK is door de burgemeesters in
Noord-Brabant positief ontvangen. Vergeleken met de resultaten
in 2014 kan worden geconcludeerd dat de provincie
Noord-Brabant in 2018 op alle onderdelen hoger 'scoort'. De rol
van de burgemeester in dit lokale politieke proces blijft echter
precair en het is afhankelijk van de plaatselijke politiek hoe
eventuele bemoeienis wordt ontvangen. Over het geheel genomen
kan worden geconstateerd dat dit in Brabant positief is geweest.
Met de wetswijziging rond de zorgplicht van een burgemeester
voor integriteit is deze rol mogelijk nog beter verankerd.
De CdK zegt toe, na het verschijnen van het rapport Regioburgemeesters Weterings (Tilburg) en Jorritsma (Eindhoven)
van bureau Berenschot over de transitie Taskforce & hebben bij schrijven d.d. 7 december 2018 de Brabantse
RIEC (ofwel hoe gaan de Taskforce en RIEC straks nc burgemeesters geïnformeerd over de uitkomsten van het
31 december 2019 verder), de Staten over de
Berenschotrapport. Deze brief, inclusief twee bijlagen waaronder
het rapport van Berenschot, zijn geagendeerd voor de
rapportage te zullen informeren.
procedurevergadering van 21 januari 2019. Op deze manier
komt de CdK tegemoet aan zijn toezegging om de Staten te
informeren over de transitie van de Taskforce BZ en het RIEC.

Afgedaan

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 9 januari 2019
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099
Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

4283212

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

L.W.L.
Pauli

Gedeputeerde Pauli zegt toe jaarlijks een
voortgangsrapportage, inclusief voortgang op de
KPI's, van Logistics Community Brabant aan PS te
doen toekomen.

4/6/2018 Met gedeputeerde is afgesproken om in de begroting
2019 melding te maken van tussentijdse voortgang. Daardoor zijn
de Statenleden op hoofdlijnen bekend met de voortgang. Tevens
vermelden wij dat dat wij vóór de zomer van 2019 de 1ste
voorgangsrapportage aanleveren aan PS . LCB is op 1 april
2018 officieel gestart. Jaarlijkse voortgangsrapportages
verschijnen dus in mei.

4349821

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

L.W.L.
Pauli

Motie M11 - Digitalisering: Roepen Gedeputeerde
Staten op om het versterken van digitale
vaardigheden bij Brabanders op te pakken in een
cross-over tussen de programma's digitalisering en
sociale veerkracht; Hiervoor voor de begroting
2019 met een voorstel richting Provinciale Staten te
komen; De aanpak in samenwerking met
netwerkpartners zoals Cubiss, Stichting Lezen &
Schrijven en netwerkorganisaties samen te stellen en
op te pakken.

1 jaar na de operationele start van het LCB op 1 april 2018.
Naar aanleiding van uw motie zijn wij aan de slag gegaan met
het in beeld brengen van de complexe materie en het zoeken naai
adequate oplossingsrichtingen. Daartoe hebben wij het PON
gevraagd om een offerte uit te brengen. De offerte van het PON
is besproken met enkele belanghebbende partijen waaronder
Tilburg University, JADS en Cubiss. De complexiteit van de
problematiek bleek nog onvoldoende gevangen te worden. We
hebben vervolgens nog eens kritisch naar het voorstel van het
PON gekeken en bezien hoe we deze opdracht kunnen
aanscherpen. De volgende opdrachten worden uitgezet:
^
verdiepende analyse op basis van de achterliggende data
van de monitor Sociale veerkracht die betrekking hebben op
hulpbronnen die met digitalisering te maken hebben.
^
ophalen best practices binnen Brabant, o.a. via Sterk
Brabant, Cubiss, JADS en Stichting Lezen en Schrijven.
^
inventarisatie van huidige beleid bij B5 en M7 op dit thema,
incl. eventuele behoeften m.b.t. rol van de provincie.
Op basis van deze input gaan we handelingsperspectieven
uitwerken. Daarbij verkennen we welke koppeling te maken is met
de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Hierin is o.a. opgenomen
dat het kabinet partijen, die mensen met beperkte digitale scholing

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

4384802

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

L.W.L.
Pauli

Gedeputeerde Pauli zegt toe om bij ieder P&C
moment PS te informeren over de voortgang van de
maatschappelijke opgaven uit de
Digitaliseringsagenda

4384821

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

L.W.L.
Pauli

4420225

Provinciale Staten
d.d. 31-08-2018

L.W.L.
Pauli

4420226

Provinciale Staten
d.d. 31-08-2018

L.W.L.
Pauli

4441888

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

L.W.L.
Pauli

4441898

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

L.W.L.
Pauli

Gedeputeerde Pauli zegt toe met Gedeputeerde
Swinkels in gesprek te zullen gaan over de
betrokkenheid van Cubiss in de uitwerking van de
motie Digitale Vaardigheden, onder
verantwoordelijkheid van Swinkels
Gedeputeerde Pauli zegt toe PS nog dit jaar te
informeren over actuele cijfers van toerisme in
Brabant en - in samenwerking met gedeputeerde
Van Merrienboer - ontwikkelingen in de aanpak van
recreatieparken .
Gedeputeerde Pauli zegt toe de KPI's voor het
uitvoeringsprogramma Life sciences en health aan te
scherpen aan de hand van de business cases waar
financiering aan wordt verleend en PS hierover te
informeren.
Motie M11, RyanAir moet zich aan de regels
houden; verzoeken Gedeputeerde Staten als
aandeelhouder van Eindhoven Airport in de
vergadering van aandeelhouders het voorstel in te
brengen om aanvullende sociale (vestigings)eisen te
stellen aan vliegmaatschappijen die Eindhoven
Airport als base willen gebruiken.
Motie M13a, Aandacht voor mensenhandel in
Brabant; verzoeken Gedeputeerde Staten bij het
plan van aanpak arbeidsmigratie nadrukkelijk
aandacht te hebben voor het thema mensenhandel

Stand van Zaken

Afgedaan

extra scholing bieden, wil ondersteunen. Op die manier werken
we het eerste kwartaal van 2019 toe naar een aanpak voor het
versterken van digitale vaardigheden bij Brabanders.
Na de behandeling van het Statenvoorstel hebben we het
formeren van een ambtelijke projectgroep ter hand genomen en
zijn we thans bezig met het opstellen van een programmatische
aanpak voor de programmalijnen (1) Maatschappelijke opgaven,
(2) kenniseconomie, (3) optimale connectiviteit en (4) fit for future.
Zoals gebruikelijk zullen wij u in de P&C over de voortgang van
elk van deze programmalijnen informeren.
Zie de stand van zaken bij de betreffende motie (4349821).

In december worden PS hierover geïnformeerd. Van Visit Brabant
zijn inmiddels de monitorgegevens ontvangen

U wordt hierover geïnformeerd nadat concrete business cases zijn
gefinancierd.

De eerst volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(AvA) van Eindhoven Airport N.V. staat gepland voor 28 maart
2019. Inmiddels is agendering gevraagd van het voorstel uit de
motie voor de eerstvolgende AvA. Gemeente Eindhoven heeft als
mede aandeelhouder hetzelfde verzoek gedaan.

Nu PS hebben ingestemd met de aanpak voor het vraagstuk rond
arbeidsmigratie wordt de uitvoering voortvarend ter hand
genomen. Daarbij zal het thema mensenhandel worden betrokken,
waarbij ook het RIEC wordt betrokken. Wij zullen u via de P&C

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4441978

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

L.W.L.
Pauli

4441984

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

L.W.L.
Pauli

4441992

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

L.W.L.
Pauli

4441994

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

L.W.L.
Pauli

4444745

Provinciale Staten
d.d. 08-11-2018

L.W.L.
Pauli

4459961

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

L.W.L.
Pauli

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

en in overleg met het RIEC uitwerking te geven aan
een aanpak die leidt tot bewustwording en
samenwerking op het tegengaan van mensenhandel
in Brabant.
Gedeputeerde Pauli zegt toe PS te informeren over
openstaande vacatures in Brabant voor de
verschillende sectoren, inclusief de zorgsector.
Gedeputeerde Pauli zegt toe om arbeidsmigranten
uit te nodigen voor overleg om hen te betrekken bij
het plan van aanpak voor het
arbeidsmigrantenbeleid.
Gedeputeerde Pauli zegt toe om het thema
vakscholen met PACT te bespreken om te kijken of er
specifieke situaties zijn waarin vakscholen een
oplossing zijn en probeert dit voor 1 maart 2019 te
doen.
Gedeputeerde Pauli zegt toe de bereidheid te
hebben om proefdiervrije innovaties te stimuleren en
daarover een passage op te nemen in de nog te
verschijnen bouwstenennotitie economie.

cyclus informeren over de voortgang.

Gedeputeerde Van Merrienboer zegt (namens
gedeputeerde Pauli) toe de Human Capital Agenda
van Photon Delta aan PS te zullen doen toekomen.
Gedeputeerde Pauli zegt toe PS tijdens reguliere
momenten in de P&C cyclus over de voortgang van
de kpi's van smart data te zullen informeren

PS ontvangen op korte termijn antwoord.

Afgedaan

Afgedaan

Nu PS hebben ingestemd met de aanpak voor het vraagstuk rond
arbeidsmigratie wordt de uitvoering voortvarend ter hand
genomen. Daarbij zullen ook arbeidsmigranten worden betrokken.
Wij zullen u via de P&C cyclus informeren over de voortgang.
Is in behandeling en wordt 1 van de volgende besprekingen
geagendeerd.

De toezegging is conform het verzoek afgehandeld in de
Statenmededeling Bouwsteen Economie & Internationalisering.
Deze is in de procedurevergadering van 17 december 2018
aangeboden.
Hier is in opgenomen dat over dit onderwerp een Plan van
Aanpak met Brabantse stakeholders zal worden opgesteld. Rond
de zomer van 2019 wordt u geïnformeerd over de voortgang
ervan.

Afgedaan

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 9 januari 2019
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099
Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

4276500

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Motie M27 - Statenvoorstel 66/17 Provinciehuis als
e-catcher: Verzoeken Gedeputeerde Staten om een
concreet plan te maken om (innovatieve) technieken
voor energiebesparing en -opwekking toe te passen
in, op en om het provinciehuis, zodat het
provinciehuis een herkenbare E(ye)-catcher van de
energietransitie wordt.

4277245

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
MJ.G.
Spierings

Stand van Zaken

We voeren gesprekken met verschillende partijen om tot een om
tot een concreet en breed gedragen plan te komen om van het
provinciehuis een innovatieve E-catcher te maken. Dit doen we in
samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch en onze buren
op het Pettelaarpark. Op deze manier geven we invulling aan de
door u ingediende motie en inspireren we anderen om ook
stappen te zetten in de verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Tijdens het woordvoerdersoverleg energie op 15 juni
heeft gedeputeerde Spierings deze stand van zaken kort
toegelicht. Intussen is er tevens gekeken naar de haalbaarheid van
zonnepanelen op de nieuwbouw van het provinciehuis. Hieruit
blijkt dat de nieuwbouw geschikt is voor zonnepanelen. De
uitvoering is gestart.
Wij hebben uw Staten een verzoek om een themavergadering
gestuurd, om uw Staten te informeren over de laatste
ontwikkelingen.
Motie M62 - Statenvoorstel 66/17 Mestverwerking
In januari en augustus hebben er een overleggen plaatsgevonden
hoort bij AFC: Verzoeken het college van
tussen Gedeputeerde Staten en de gemeente Oss over de
Gedeputeerde Staten in overleg te treden met de
realisatie van mestverwerking van industriële grootte op
bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente
industrieterreinen binnen Agrifood Capital (gemeente Oss).
Het bedrijf is aan zet om een excellente vergunningsaanvraag in
Oss voor de realisatie van een grootschalige
mestverwerkende installatie; bij een excellente
te dienen. Wij verwachten deze dit najaar.
vergunningaanvraag, die gezondheid en veiligheid
In de statenmededeling van 2 oktober 2018 (kernboodschap 4)
in de omgeving borgt, alles in werking te stellen om hebben wij u geïnformeerd over de aanpak en stand van zaken
te komen tot een snelle, zorgvuldige
om samen met de gemeenten te komen tot een locatiebeleid voor
vergunningverlening, zoals dat ook bij Danone is
grootschalige mestbewerking. Doel is om in het voorjaar van
gebeurd. Hierbij inbegrepen wordt het opstellen van 2019 hier in regionaal verband afspraken over te maken.
een PIP, zodat de schop de grond in kan.
Op 23 oktober 2018 hebben GS een reactieve aanwijzing
gegeven op het bestemmingsplan dat de gemeenteraad van Oss
heeft vastgesteld, met als doel de locatie op het bedrijventerrein

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4315776

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4421071

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4441335

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4441342

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4441344

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441346

Proviinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441912

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441922

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.

Inhoud motie Z toezegging
Motie M7 - Begrotingswijziging 76/17
Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering
Energietransitie 2018-2019: Verzoeken
Gedeputeerde Staten om in kaart te brengen of het
mogelijk is om met een aantal gemeenten en in
afstemming met (kennis)instellingen en bedrijven een
versnelling aan te brengen om ideeën die nu nog op
de plank liggen (prototype getest) versneld in een
praktijkomgeving te testen en naar de markt te
krijgen en PS hierover te informeren bij de
perspectiefnota 2018.
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over de resultaten van het onderzoek naar het
sluiten van kringlopen in de landbouw, gericht op
het opzetten van een internationaal (kennis)netwerk
Gedeputeerde Spierings zegt toe te onderzoeken of
het mogelijk is in Brabant een pilot voor een
kunstmestvrije zone te starten en PS hierover te
informeren
Gedeputeerde Spierings zegt toe te onderzoeken
hoe de mestmarkt in Nederland en Brabant kan
worden geoptimaliseerd vanuit de gedachte
kringlopen te willen sluiten en PS hierover te
informeren
Gedeputeerde Spierings zegt toe energieopslag
onder de aandacht op de klimaattafels te brengen

Stand van Zaken

Afgedaan

Elzenburg beschikbaar te houden voor mestbewerking.
Uw Staten hebben in de perspectiefnota nadere informatie
ontvangen over hoe wij invulling willen geven aan deze motie.
Nadere uitwerking volgt.

Uw Staten worden hierover eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.

Uw Staten worden hierover eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.

Uw Staten worden hierover eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.

Deze toezegging is afgehandeld. Dit is onderdeel van ons
programma Fuelliance (zie ook Statenmededeling over Fuelliance)

Gedeputeerde Spierings zegt toe PS de energiescan Deze toezegging is afgedaan. Uw Staten zijn geïnformeerd via
een memo gedeputeerde.
van het Museumkwartier toe te sturen
Staat genoteerd.
Motie M17, Geen kerncentrale in Brabant;
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten de
bouw van kerncentrales in Brabant niet toe te staan.
Motie M40, Extra proeftuin aardgasvrije wijken in
Uw Staten hebben hierover een statenmededeling ontvangen.
Brabant; verzoeken het college om in 2019 voor
Wat betreft de benodigde middelen m.b.t. punt twee van de

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
Spierings

4441923

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4453483

Themabijeenkomst
Energie d.d.
07-12-2018
Themabijeenkomst
Energie d.d.
07-12-2018
Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

4453513

4457456

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Afgedaan

een middelgrote of kleine gemeente in Brabant een
motie, zullen wij Uw Staten nader informeren.
pilot te ondersteunen onder de voorwaarden dat: 1.
deze gemeente eerder bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken aangemeld is geweest als
proeftuin aardgasvrije wijken, de gemeente voor
50% mee participeert in de uitvoeringskosten, de
inwoners van de betreffende wijk participeren in het
initiatief en in het geval van warmtenetten deze in
publieke handen zijn; 2. Indien de benodigde
middelen hiervoor niet beschikbaar zijn binnen het
programma Energie, hiertoe een begrotingswijziging
aan de Staten voor te leggen; 3. Te stimuleren dat
zoveel mogelijk Brabantse gemeenten bij de tweede
tranche, desgewenst met behulp van begeleiding
van de provincie, medio 2019 een aanvraag bij het
Rijk doen.
Motie M42, Internetconsultatie; verzoeken
Hiervoor wordt een aanpak ontwikkeld. Wij zullen uiterlijk
Gedeputeerde Staten om in 2019 voor 5
februari 2019 uw Staten hierin meenemen.
onderwerpen Brabanders digitaal (bijvoorbeeld via
internet) te consulteren, de input te verwerken in de
5 hieraan gekoppelde statenvoorstellen en hiervoor
de benodigde financiële middelen te zoeken binnen
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over een onderzoek van de Brabantse
waterschappen naar waterkracht
Gedeputeerde Spierings zegt toe cijfers aan te
leveren over het omrekenen van petajoule besparing
naar CO2 besparing
Dragen GS op:
1 Om reeds in 2019 initiatief te nemen om de
toekomstige toepassing van andere duurzame
bronnen (waaronder Thorium en Waterstof) actief en
serieus te onderzoeken t.b.v. een zorgvuldige
afweging naar de juiste haalbare en betaalbare

Deze memo gedeputeerde kunt u in januari tegemoet zien.

Deze toezegging is afgehandeld. Memo van Gedeputeerde
Spierings is op 12-12-2018 aangeboden aan PS met nummer
4454424.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

4457469

toekomstige energiemix en het daarvoor
noodzakelijke draagvlak;
2 Bij dat onderzoek de potentiële kansen voor de
Brabantse economie van deze nieuwe technologieën
te betrekken;
3 Om het onderzoek onder punt 1 niet te beperken
tot Brabant en daarbij mogelijk actief samen te
werken binnen o.a. het IPO verband
Dragen Gedeputeerde Staten op:

4457473

4457475

4457491

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

Mw.
M.J.G.
Spierings

Mw.
M.J.G.
Spierings

Mw.
M.J.G.

Stand van Zaken

1 Proactief aan te sluiten bij de ontwikkeling van de
Zonne-ladder de Minister;
2 Vanuit de provincie te werken in de geest van de
Zonne-ladder door primair te kiezen voor onbenutte
daken en (infra-)structuren;
3 Met nieuw te vestigen bedrijven afspraken te
maken die grootschalig plaatsen van zonnepanelen
bevorderen
Dragen Gedeputeerde Staten op:
Om op korte termijn te onderzoeken op welke wijze
de provincie, samen met gemeenten,
energiecoöperaties en andere organisaties,
particulieren in Brabant kan stimuleren om het
isoleren en energie besparen gezamenlijk (per
huizenblok/straat/wijk) op te pakken
Verzoeken Gedeputeerde Staten om:
In de op te stellen uitvoeringsprogramma's naar
aanleiding van de energieagenda 2019
2030 de hiermee te bereiken CO2-reductie per
transitie pad op te nemen;
In de op te stellen RES'en eveneens de
CO2-reductue per transitie pad op te nemen
Spreekt uit dat:

Dit pakken we op bij het opstellen van het eerste
uitvoeringsprogramma.

Dit pakken we op bij het opstellen van het eerste
uitvoeringsprogramma.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
Spierings

Inhoud motie Z toezegging
Bij de in hoofdstuk 6 genoemde
Uitvoeringsprogramma's zo concreet mogelijke
doelstellingen, criteria (indicatoren) en tijdspaden op
te nemen.
Hierbij te werken vanuit het principe van doelgericht
werken;

4462491

4462517

4462557

Woordvoerdersov
erleg Energie d.d.
14-12-2018
Woordvoerdersov
erleg d.d.
14-12-2018
Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

De Provinciale Staten hierover jaarlijks te informeren
Gedeputeerde Spierings zegt toe het rapport
waarop het Rijk haar CO2 doelstellingen per
transitiepad heeft gebaseerd aan PS toe te sturen
Gedeputeerde Spierings zegt toe de doorrekening
van het klimaatakkoord aan PS toe te sturen zodra
deze beschikbaar is
Gedeputeerde Spierings zegt toe aan de slag te
gaan met de ideeën van de scholieren die 14
december 2018 hun 10-punten plan om inwoners te
betrekken bij de energietransitie presenteerden aan
PS

Stand van Zaken

Afgedaan

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 9 januari 2019
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099
Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

4415952

Provinciale Staten
d.d. 14-09-2018

C.A. van
der Maat

4415992

Provinciale Staten
d.d. 14-09-2018

C.A. van
der Maat

4420217

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

C.A. van
der Maat

4420218

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

C.A. van
der Maat

Gedeputeerde Van der Maat zegt toe dat hij de
Omdat er al eerder in het presidium is aangegeven een en ander
handschoen zal oppakken om een voorstel over een uit te werken en het in deze gaat om operationele wijziging als
aantal vraagstukken uit het rapport aangaande
randvoorwaarde voor informatieveiligheid, is op 18 december
Provinciale Staten te zullen neerleggen bij het
2018 een memo gedeputeerde aan PS gestuurd met de
presidium.
mededeling van een aantal wijzigingen met ingang van de nieuwe
bestuursperiode.
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om PS medio Momenteel worden verkennende en inhoudelijke gesprekken
januari 2019 over de voortgang van de nieuwe
gevoerd, de huidige systemen en werkwijzen bekeken en trends er
Informatievisie te informeren.
behoeften in kaart gebracht. Deze werkzaamheden vormen de
bouwstenen voor de nieuwe visie op informatie en
informatieveiligheid. Begin 2019 wordt PS middels een
Statenmededeling geïnformeerd over de voortgang.
Er wordt bekeken op welke manier invulling gegeven kan worden
Motie M8, 'Meer natuur rond de nieuwe N629';
aan de motie, in samenwerking met de beleidsafdeling die gaat
roepen Gedeputeerde Staten op om de realisatie
van de nieuwe N629 aan te grijpen om het
over het Natuur Netwerk Brabant. Er is reeds een proces in gang
Natuurnetwerk Brabant ter plaatse uit te breiden,
gezet om grond te (proberen te) verwerven t.b.v. beoogde
daarmee het netwerk als totaal te versterken en de
NNB-locaties.
benodigde herbegrenzing hiervoor te regelen bij de
volgende kaartwijziging van de Verordening Ruimte,
Motie M9, 'Maak werk van de huidige weg'; roepen De gemeenten Dongen en Oosterhout zijn in het afgelopen jaar al
Gedeputeerde Staten op na vaststelling van het
begonnen met het consulteren van de aanliggende bedrijven en
voorliggende voorstel niet af te wachten op een
bewoners langs de Heistraat en Middellaan om te komen tot
onherroepelijk PIP en voortvarend met en onder
plannen voor de herinrichting van deze wegen. Momenteel is men
verantwoordelijkheid van de gemeenten Oosterhout aan het onderzoeken welke varianten mogelijk zijn en worden de
en Dongen plannen te maken voor de herinrichting
bijkomende voor- en nadelen in beeld gebracht. In 2019 wordt de
van de Heistraat, gedurende dit proces oog te
keuze gemaakt welke maatregelen genomen worden.
blijven houden voor aanvullende mogelijkheden
Uitvoering van de werkzaamheden kan pas plaatsvinden zodra
de nieuwe N629 in gebruik is genomen. Dit houdt voor nu in dat
voor verbetering van leefbaarheid en veiligheid,
bijvoorbeeld via smart mobility maatregelen of
de uitvoering pas in 2023 gepland staat, voor die tijd dienen ook
aanvragen in het kader van de Regionale
de benodigde financiën beschikbaar gemaakt te worden.

Stand van Zaken

Afgedaan
Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4420219

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

C.A. van
der Maat

4441787

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

4441876

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

4441915

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

4441931

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Z toezegging
Uitvoeringsprogramma's (RUP's)
Motie M10, 'Energie op (de) Weg'; verzoeken
Gedeputeerde Staten om te Onderzoeken naar de
mogelijkheden de N629 aan te wijzen als locatie
voor zonnepanelen in het wegdek, hierbij de Staten
te informeren over de resultaten.
Motie M1, Keerboogknooppunt Hooiploder;
verzoekt het college in overleg te treden met de
regio en Rijkswaterstaat om te bekijken of het
Keerboogknooppunt het huidige plan (direct of in
een later stadium) aan kan vullen of vervangen,
daarbij in acht nemende dat de aanpak niet (te veel)
vertraagd mag worden.
Motie M4, Onderzoek A50 Eindhoven - Nijmegen;
verzoeken het college tijdens het BO MIRT d.d. 21
november 2018 en daarna werk te maken van een
voortvarende aanpak ASO Eindhoven - Nijmegen
(in beide richtingen) en daarbij onderzoek te doen
naar een voorfinanciering, die de kansen op een
versnelde aanpak vergroot ten behoeve van een
oplossing om de verkeershinder op voornoemd
traject te verhelpen en Provinciale Staten hierover
voor 1 maart 2019 te informeren.
Motie M20a, Green Deal Stadslogistiek; roepen
Gedeputeerde Staten op als Brabant de ambitie te
stellen om in 2025 de Brabantse 85 steden
emmissieloos te bevoorraden en Brabantse
bedrijven, vervoerders, consumenten en de B5
steden te stimuleren dit te bereiken.
Motie M44, Veiligheid Busstation Eindhoven;
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om
in deze Statenperiode aan Provinciale Staten te
rapporteren op welke wijze en op welke termijn het
Eindhovense busstation zal worden aangepast of
vernieuwd en inzichtelijk te maken wat de hiervoor

Stand van Zaken
In 2019 zullen we op fietspaden langs de N395 verschillende nu
bekende zonneceltechnieken naast elkaar toepassen om praktische
ervaring op te doen met de huidige stand der techniek. We
verwachten op basis van de ervaringen meer inzicht te krijgen in
de mogelijkheden om zonnepanelen in het wegdek toe te passen
op de N629.
Verkeerskundigen van Rijkswaterstaat en de provincie bekijken de
mogelijkheden van het ontwerp van dhr. Van den Berg. Wij zullen
uw Staten dit kalenderjaar nog van een schriftelijke
terugkoppeling voorzien.

Tijdens het BO MIRT en tijdens de regionale ontwikkeldag in
Noordoost Brabant wordt gesproken met Rijk en regio over de
aanpak van de A50. Wij zullen uw Staten hierover voor 1 maart
2019 informeren.

We zullen de motie Green Deal Stadslogistiek bespreken met de
B5 steden in Brabantstad verband en uw Staten informeren over
de afspraken/ambities in dat kader.

Op korte termijn worden met de gemeente Eindhoven als eigenaar
van het busstation afspraken gemaakt voor een korte termijn
aanpak en eventuele doorkijk voor de lange termijn. Over deze
aanpak en onze verwachtingen daarbij informeren wij uw staten
voor einde bestuursperiode.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4441946

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

4441966

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

4441967

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

4441968

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

4454587

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

C.A. van
der Maat

4457354

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Z toezegging
benodigde bijdrage van de provincie is.
Motie M54b, Snel vaart maken met snelfietsroutes;
verzoeken Gedeputeerde Staten om een Brabant
bedekkend, sluitend netwerk van snelfietsroutes als
uitgangspunt te nemen om snelfietsroutes ook bij
(nieuwe) infrastructurele projecten van het Rijk als
meekoppelkans te bezien.
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om, indien er
plannen van de vervoerders komen voor stimulering
van busgebruik, PS hierover te zullen informeren
Gedeputeerde Van der Maat zegt om met ingang
van heden de eigen organisatie en subsidie
ontvangende organisaties te stimuleren
terughoudend te zijn met papieren uitingen.
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om
verkeerskundigen naar het voorstel voor
Keerboogknooppunt Hooipolder (M1) te laten kijken
en PS hierover te informeren.
Verzoeken het college:
Een realtime monitoringssystematiek op te zetten
voor de N279 tussen Veghel en Asten en deze in
2019 operationeel te hebben;
Om op basis van real time verkeersgegevens de
situatie op de weg te monitoren en trendanalyses uit
te voeren, zodat tijdig de te verwachten
problematiek op de N279 getoetst kan worden en
indien nodig de planprocedures voor een 2x2
uitvoering van de weg voortvarend op te starten;
Provinciale Staten hierover te informeren in de
halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het
programma SmartwayZ.NL
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe met het
Platform Behoud Natuur en Milieu West Brabant in
gesprek te zullen gaan over hun inhoudelijke
bezwaren tegen het Luchthavenbesluit Seppe en die
bezwaren, alsmede de inbreng van GroenLinks en

Stand van Zaken
We zullen de strekking van deze motie inbedden in ons reguliere
beleid en hierover uw staten informeren met een memo
gedeputeerde.

We wachten af of deze plannen er komen, de vervoerders zijn
hiervoor aan zet.
Zowel binnen de eigen organisatie als richting subsidierelaties
wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk papieren uitingen te
voorkomen. We zullen uw staten hierover informeren voor einde
bestuursperiode.
Zie opmerking M1

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

4457654

Partij voor de Dieren, mee te nemen in de evaluatie
van het Luchthavenbesluit en die evaluatie te zijner
tijd aan PS te doen toekomen
Verzoeken het college:

4457664

4457692

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

C.A. van
der Maat

C.A. van
der Maat

C.A. van
der Maat

1 om met buurtbusvrijwilligers in gesprek te gaan
over een toekomstbestendige inzet van vrijwilligers in
ons mobiliteitssysteem, op welke wijze dan ook, maa
met als doel om deze inzet ook richting de toekomst
te kunnen borgen;
2 om binnen de adaptieve agenda uit te werken op
welke manier(en) vrijwilligers gesteund kunnen
worden bij het aanbieden van gedeelde mobiliteit
Dragen Gedeputeerde Staten op om:
Een werkgroep bestaande uit PS leden, waarin alle
partijen vertegenwoordigd zijn, onderdeel te laten
zijn van de ontwikkelingen binnen de Visie Gedeelde
mobiliteit is maatwerk en uitvoering van de
bijbehorende adaptieve agenda en structureel
bijeen te roepen voor overleg
Dragen Gedeputeerde Staten op om:
1 Te onderzoeken op welke wijze in de
aanbesteding van de nieuwe West Brabant
concessies bussen kunnen beschikken over een
elektrische rolstoelplank zodat de reiziger niet
afhankelijk is van eventuele hulp van chauffeur;

4457695

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

C.A. van
der Maat

2 En verzoeken PS hierover te informeren
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
Om met de middelgrote Brabantse steden in gesprek
te treden om te verkennen of en hoe er:
A: meer P&R's buiten het stadscentrum gerealiseerd
kunnen worden;

Stand van Zaken

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4462336

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

C.A. van
der Maat

4462349

Provinciale Staten
7-12-2018

C.A. van
der Maat

4462390

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

C.A. van
der Maat

4462396

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Z toezegging
B: deze en bestaande P&R's naast een
busverbinding ook voorzien kunnen worden van
(leen)fietsen;
C: hierin vooral ook particuliere initiatieven te
betrekken
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om in de
smart mobility aanpak te kijken naar een slimme
doorgeleiding van verkeer naar de A50 en N279 bi
Veghel
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om te kijken
naar generieke mogelijkheden om doorgaand
vrachtverkeer van de N279 te weren, in lijn met de
aanpak van de Minister rond vrachtverkeer
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe PS te zullen
betrekken voordat onherroepelijke stappen worden
genomen bij het open data platform rondom
gedeelde mobiliteit
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om via de
adaptieve agenda aan de slag te gaan met
bereikbaarheid van bedrijventerreinen met OV

Stand van Zaken

Afgedaan

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 9 januari 2019
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099
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

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

Inhoud motie ļ toezegging

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

Stand van Zaken
Dit najaar is de voorbereiding voor 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.

Tijdens het woordvoerdersoverleg ruimte d.d. 23 november 2018
heeft gedeputeerde Van Merrienboer bijgepraat. We zijn hard
bezig met ons huiswerk over de onderbouwing om voor dit project
geen aanspraak te hoeven doen op ontwikkelruimte ADC toets.
Uitspraak RvS over PAS heeft wel effect op totale uitvoering PIP
GOL. Bij GOl wordt het lastiger om geen aanspraak te doen op
ontwikkelruimte. We werken aan brongerichte maatregelen en zelf
invullen van herstelmaatregelen voor natuurkwaliteit. PIP GOL is
complex.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe richting PS Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de uitspraak van de
Merrienb te komen met en voorstel voor een evaluatie van het Raad van State over PIP GOL. Met deze uitspraak kunnen wij de
oer
proces GOL
evaluatie doen. Dat bepaalt de lijn waarop de evaluatie zich zal
richten.
H.J.A. van Motie M1a "GOL: Mitigerend combineren met
Het onderzoek naar mitigerende maatregelen geluid loopt nog en
Merrienb energietransitie": Verzoeken Gedeputeerde Staten
is naar verwachting eind dit jaar gereed. Als de resultaten van de
oer
om Mitigerende maatregelen voor fijnstof en geluid
mitigerende maatregelen geluid bekend zijn, wordt onderzocht
bij voorkeur te combineren met uitvoeren van
hoe hier mitigerende maatregelen inzake energietranistie
energietransitie bij bestaande huur en
meegenomen kunnen worden. En hoe we deze kunnen koppelen
aan onze opgave verduurzaming van de bebouwde omgeving. U
koopwoningen; In het onderzoek ook de wijze van
financiering, organisatie en beheer van de
wordt hierover in Q1 van 2019 geïnformeerd.
mitigerende maatregelen te beschouwen; Provinciale
staten uiterlijk eind 2018 te informeren over de
uitkomst van het onderzoek en mogelijkheden.
H.J.A. van Motie M2 - optimalisatie leefomgeving
Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de uitspraak van de
Merrienb omwonenden: verzoeken Gedeputeerde Staten om
Raad van State over PIP GOL. Met deze uitspraak kunnen wij een

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

oer

4415360

Themabijeenkomst
Ruimte d.d.
14-09-2018

4420629

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

4437714

Provinciale Staten
d.d. 08-11-2018

4441529

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441543

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441917

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

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;
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS
Merrienb periodiek te informeren over de lokale participatie in
oer
het project windenergie A16

H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om in het
Merrienb kader van zorgvuldig opleveren en overdragen in
oer
Q1 2019 een stand van zaken te geven van de
voortgang van het hele Wind A16 project
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
Merrienb informeren over de voorwaarden van de
oer
leningsovereenkomst met Woonconnect.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
Merrienb informeren over het proces ten aanzien van ruimtelijk
oer
ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis in Bergen op
Zoom en Roosendaal na afloop van dit traject
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS voor
Merrienb het einde van het jaar te informeren over nieuw te
oer
ontwikkelen beleid ten aanzien van
teeltondersteunende voorzieningen en glastuinbouw

H.J.A. van Motie M22, Vakantieparken zonder
Merrienb toekomstperspectief; verzoeken Gedeputeerde
oer
Staten bij gemeenten te inventariseren of er behoefte
bestaat aan een 'toolkit' en inzet van provinciale
expertise ten aanzien van vakantieparken zonder
toekomstperspectief en dit mee te nemen in de
'vakantieparken-aanpak' die de provincie aan het

Stand van Zaken
voorstel voor de evaluatie doen. De uitspraak bepaalt de lijn
waarop de evaluatie zich zal richten.

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.

In januari 2019 worden PS via een memo gedeputeerde
geïnformeerd over de voorwaarden.
Het proces staat nog aan het begin. Het is niet duidelijk wanneer
een besluit wordt genomen. Alle partijen streven naar een
zorgvuldig regionaal proces.
In de procedurevergadering van 21 januari wordt het verzoek
gedaan tot het houden van een themabijeenkomst over trends en
ontwikkelingen in glastuinbouw en plantaardige sectoren die
gebruik maken van teeltondersteunende voorzieningen. De
huidige ontwikkelingen kunnen dan worden besproken en mogelijk
aanleiding geven tot aanpassingen van ons beleid
PS worden in januari 2019 geïnformeerd over uitkomsten van de
inventarisatie.

Afgedaan
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Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

ontwikkelen is.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer informeert PS over Deze toezegging gaat niet over planning geothermie maar over
Merrienb de aangepaste planning ten aanzien van het project het proces van overdracht van het project glastuinbouw Deurne
oer
geothermie glastuinbouw Deurne.
aan de provincie. PS worden hier eerste kwartaal 2019 over
geïnformeerd.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe een
Vanuit de principes richting geven en mogelijk maken organiseert
Merrienb kennisatelier duurzaam bouwen te organiseren waar het programma Brabantse Agenda Wonen i.s.m. o.a. energie en
oer
brabantbreed de problematiek van duurzaam
sociale veerkracht een kennisatelier in het eerste kwartaal 2019.
bouwen onder de aandacht komt
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe de
In het project Leegveld werken partijen (gemeente, waterschap,
Merrienb verbinding met de direct betrokkenen in het
PNB, SBB, SGC en de werkgroep) intensief samen. Er is een IGC
oer
plangebied ook in de uitvoeringfase te houden en
waarin alle gebiedspartijen bestuurlijk zijn betrokken. En een
blijven zoeken. Met andere betrokken partners
werkgroep waarin alle gebiedspartijen door mensen uit het
wordt bezien of er extra inspanningen gedaan
gebied zijn vertegenwoordigd. Tevens is er een gebiedsmanager
kunnen worden waarover. Hierover worden PS
die 24/7 bereikbaar is voor de mensen in het gebied. Ook in de
geïnformeerd
uitvoering blijven er informatiebijeenkomsten, website,
nieuwsbrieven en bezoeken van gebiedsmanager aan
dorpsraden. Mitigerende maatregelen worden in direct overleg
met betrokkenen uitgewerkt en worden pas uitgevoerd als een
schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen waterschap en
betrokkene. Daarnaast zal de werkgroep Leegveld in de
uitvoering als begeleidingsgroep gaan fungeren. In het
omgevingsmanagement heeft een goede relatie tussen uitvoerders
en omwonenden de aandacht en prioriteit. In de voortgang van
het project zal hierover informatie worden opgenomen.
H.J.A. van Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
Voor, tijdens en na de uitvoering van PIP Leegveld wordt
Merrienb om:
gemonitoord. Grondwaterpijl is bijvoorbeeld realtime
oer
In het natuurbeheerplan Deurnsche Peel &
beschikbaar. Er heeft ook een nul-meting voor muggen
Mariapeel vanaf uitvoering van eerste maatregelen
plaatsgevonden. De resultaten van de monitoring worden
monitoring plaats te laten vinden op de ecologische betrokken bij de uitvoering. Sommige effecten kunnen pas na
effecten, in het bijzonder de monitoring op nieuwe
langere tijd wordt gemeten. PS worden geïnformeerd over de
werkwijzen, zoals het aanbrengen van houtsnippers monitoring.
in waterplassen;
Te evalueren of de nadelige korte termijneffecten
op flora & fauna én natschade opwegen tegen het
voordeel van hoogveenherstel en indien nodige op
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basis van het onderzoek en de voortdurende
monitoring het Natuurherstelplan bij te stellen;
Provinciale Staten over de resultaten van
monitoring en onderzoek en eventuele bijstelling
halfjaarlijks op hoofdlijnen te informeren
H.J.A. van Vragen Gedeputeerde Staten om:
Merrienb
De Brabantse Omgevingsscan vanaf de vaststelling
oer
van de Omgevingsvisie te
implementeren in de nieuwe werkwijze conform de
één overheid gedachte gemeenten, provincie en waterschappen - als het
gaat om het omgevingsbeleid

Stand van Zaken

Op 29 januari 2019 wordt de omgevingsscan gelanceerd in
aanwezigheid van gedeputeerde Van Merrienboer. Inmiddels
worden er vanuit de provincie gesprekken gevoerd met onze
partners zoals gemeenten, telos, RIVM en waterschappen hoe we
de implementatie, na de lancering, zo goed mogelijk kunnen
vormgeven.

Afgedaan

