Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
12 maart 2019

Ten behoeve van de media zijn hieronder de besluiten van Gedeputeerde Staten kort weergegeven.
Over sommige besluiten sturen Gedeputeerde Staten aparte persberichten uit om de media te
informeren. Voor antwoorden op Statenvragen klik op: www.brabant.nl/statenvragen.

1. Bevoorschotting POP3 projecten

Gedeputeerde Staten hebben besloten maximaal 1 miljoen euro voor te financieren voor het uitbetalen
van subsidies uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) aan Brabantse aanvragers.
Een aantal aanvragers heeft de reeds toegezegde subsidie nog niet ontvangen door de hoge
administratieve druk bij de uitvoeringsorganisatie van het Rijk die verantwoordelijk is voor het
verstrekken van de subsidies. Gedeputeerde Staten willen voorkomen dat zij in de problemen komen
en schieten daarom de beloofde bedragen voor. Het Rijk zal de voorschotten terugbetalen.
2. Intentieverklaring met investeringsinstelling Invest-NL

Gedeputeerde Staten hebben besloten een intentieverklaring te ondertekenen met Invest-NL, de
Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling die op dit moment wordt opgericht door de
Rijksoverheid. Provincie en Invest-NL spreken af om samen financiering bij elkaar te willen brengen
voor groeibedrijven in Brabant. De mkb-plusfaciliteit van de provincie kan dankzij deze samenwerking
leningen gaan verstrekken aan kansrijke bedrijven die willen doorgroeien en daarvoor van de bank of
investeerders onvoldoende geld krijgen.
3. Europese subsidieaanvraag LIFE IP NASCCELERATE

Samen met het rijk en een groot aantal regionale partners gaat de provincie knelpunten aanpakken
voor het realiseren van een klimaatbestendige leefomgeving. Voor deze aanpak vragen we subsidie
aan bij het LIFE programma van de EU. Binnen het project gaan we in Brabant aan de slag met het
opstellen van een integrale adaptatieagenda als uitwerking van onze omgevingsvisie, het toepassen
van de principes van ‘design thinking’ in een ontwerpende benadering van adaptatieopgaven en het
ontwikkelen van nieuwe manieren voor financiering. Dit alles doen we aan de hand van concrete
projecten in onze provincie. De looptijd van het project is 2019-2027.
4. Samenwerkingsovereenkomst NLDelta

Het gebied NLDelta Biesbosch-Haringvliet is uitgeroepen tot 1 van de 4 mooiste natuurgebieden van
Nederland. De afgelopen jaren is er een mooie samenwerking tot stand gekomen met onder andere

de provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht, Wereldnatuurfonds, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten en is een aantal projecten in gang gezet. Een bijzonder deel van het gebied ligt in
de provincie Noord-Brabant. De provincie vindt het daarom belangrijk om deze samenwerking de
komende jaren te continueren en verder uit te bouwen. Hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst
gesloten.
5. Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte PAS in de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018

Gedeputeerde Staten nemen kennis van het rapport “Analyse uitgifte PAS-ontwikkelingsruimte 20172018 Provincie Noord-Brabant” en informeren Provinciale Staten hierover door middel van een
Statenmededeling Uitvoering motie M7: Innovaties sneller naar de markt (Spierings). De provincie legt
regelmatig verbindingen tussen partijen om zo innovaties in energiebesparing en duurzame
energieopwekking te stimuleren. Voor kansrijke innovaties tracht de provincie langjarige publiek-private
samenwerkingen te helpen opzetten. Het slim en selectief stimuleren van koplopers is een van de
speerpunten van de Energieagenda. Dit schrijven Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten naar
aanleiding van de motie Innovaties snelle naar de markt brengen.
6. Evaluatie Beleidskader interbestuurlijk Toezicht 2013 - 2019 (art. 217a Pw)

Gedeputeerde Staten hebben de onderzoeksopzet voor de evaluatie van het Beleidskader
Interbestuurlijk toezicht 2016-2019 vastgesteld. In dit onderzoek worden de doeltreffendheid en
doelmatigheid van het gevoerde beleid onderzocht.
7. Convenant Energie A16

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert maken nieuwe
samenwerkingsafspraken over de energietransitie in het A16-gebied. Nadat Provinciale Staten in
september 2018 het inpassingsplan voor 28 windmolens aan de A16 hebben vastgesteld is een
nieuwe situatie ontstaan. In een nieuw convenant maken de partijen afspraken om de samenwerking in
de zone rond de A16 voort te zetten, om invulling te geven aan de lokale, provinciale en nationale
ambities van de energietransitie en de gemaakte afspraken in het kader van het project Windenergie
A16 te waarborgen.
8. Overname glastuinbouwproject Deurne

Gedeputeerde Staten maken afspraken met de gemeente Deurne over de wijze waarop de provincie
een glastuinbouwgebied van 150 ha overneemt van de gemeente. In 2010 heeft de provincie aan de
gemeente de garantie verstrekt dat zij de grond overneemt, die aan het einde van 2019 nog niet is
uitgegeven. Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van glastuinbouw op
deze locatie, ook met het oog op de wettelijke regelgeving. Het lopende onderzoek naar de winning
van aardwarmte op deze locatie duurt langer dan verwacht. Mede daardoor zijn nog geen gronden
uitgegeven. De daadwerkelijke overname vindt waarschijnlijk later dit jaar plaats.
9. Voornemen tot deelname aan Stichting Brainport Smart District

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen toe te treden tot de Stichting Brainport Smart District.
Daarmee wil de provincie behalve een financiële bijdrage, ook inhoudelijk en bestuurlijk bijdragen
aan de realisatie van de ambitie van Brainport Smart District om de slimste wijk van Europa te worden.
Door deel te nemen in de stichting wil de provincie ook kennisdeling met de rest van Brabant
bewerkstelligen. Voordat de provincie kan toetreden tot de stichting worden Provinciale Staten
gevraagd of zij wensen of bedenkingen hebben tegen het voornemen.

10. 'Brabants Vlaggenprotocol'

Gedeputeerde Staten stellen het geactualiseerde Brabantse Vlaggenprotocol vast per maart 2019.
Hierin zijn integraal opgenomen, de door Provinciale Staten gewenste aanvullingen inzake het hijsen
van de regenboogvlag op 11 oktober (‘Coming-Outdag’) en het verlenen van de discretionaire
bevoegdheid aan de commissaris van de Koning voor spontaan vlagvertoon bij het provinciehuis
Noord-Brabant; desgewenst in afstemming met het Presidium.
11. Inventarisatie subsidierelaties

Jaarlijks in januari inventariseren Gedeputeerde Staten de te beëindigen of te wijzigen subsidierelaties.
Gedeputeerde Staten hebben besloten aan drie organisaties een aankondiging te sturen voor het
beëindigen of afbouwen van de subsidierelatie per 1 januari 2020. Het gaat hierbij subsidies die
specifiek zijn gekoppeld aan het bestuursakkoord 2015-2019 en waarvan de resultaten zijn behaald.
Daarnaast bieden Gedeputeerde Staten een lijst van subsidierelaties die in 2020 aflopen aan voor het
overdrachtsdossier aan het volgend provinciebestuur, zodat het nieuwe bestuur hierover eigenstandig
een besluit kan nemen.
12. Zuidwestelijke Delta

Nu het Rijk voorlopig nog geen besluit neemt om zoutwater en getijdewerking in het Volkerak
Zoommeer terug te brengen, hebben Gedeputeerde Staten besloten een deel van de hiervoor
gereserveerde gelden terug te trekken. Gedeputeerde Staten houden € 7,5 miljoen beschikbaar voor
no-regret zoetwatermaatregelen in West-Brabant. Ook blijft € 12,5 miljoen beschikbaar voor
maatregelen voor een systeemaanpassing van het Volkerak-Zoommeer en € 7 miljoen voor
ecologische structuurversterking in het gebied. € 9 miljoen van de toegezegde middelen worden
teruggetrokken en vallen terug naar de algemene middelen van de provincie.
13. Financieel Voorjaarsbericht 2019

In het Financieel Voorjaarsbericht schetsen Gedeputeerde Staten het actuele financiële beeld van de
provincie aan Provinciale Staten. Deze informatie is bedoeld als input voor de onderhandelingen over
een nieuw bestuursakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen. Om nieuwe beleidskeuzes te kunnen
maken is € 250 miljoen aan vrije begrotingsruimte beschikbaar. Daarnaast schetst het college welke
belangrijke financiële keuzes het nieuwe provinciebestuur kan maken en wat daarvan de gevolgen zijn
voor de vrije begrotingsruimte, zoals het wel of niet verhogen van de opcenten op de
Motorrijtuigenbelasting. Ook doen Gedeputeerde Staten enkele suggesties voor het verbeteren de
Planning & Controlcyclus.

Activiteiten
Leden van Gedeputeerde Staten nemen deel aan tal van bijeenkomsten. Bijeenkomsten met een
openbaar karakter staan hieronder weergegeven ten behoeve van de media. Voor sommige
bijeenkomsten sturen Gedeputeerde Staten een aparte persuitnodiging uit.

Open dag provinciehuis
16 maart | 13.00 uur | provinciehuis

De open dag van het provinciehuis staat in het teken van de verkiezingen. Omroep Brabant
organiseert een live debat met de lijsttrekkers en er is een politieke markt.

Ingenieursprijs Veldhoven
18 maart | 18:00 uur | Veldhoven | Wim van de Donk

HKH Prinses Beatrix, Prinses Mabel en de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, zijn
aanwezig bij de uitreiking van de KIVI- Prins Friso ingenieursprijs bij ASML in Veldhoven.
Theater de Bussel
19 maart | 17:00 uur | Oosterhout | Wim van de Donk en Bert Pauli

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk en gedeputeerde Bert Pauli wonen de VNO-NCW
Brabant-Zeeland Lenteprikkel in Theater de Bussel in Oosterhout bij.
Stemmen in basisschool den Bijstere
20 maart | 08.15- uur | Tilburg | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, stemt voor de verkiezingen van Provinciale Staten
in basisschool den Bijstere, Tilburg.
Uitslagen provinciale verkiezingen
20 maart | 20.00 uur | provinciehuis

In het provinciehuis vindt de uitslagenavond van de provinciale verkiezingen plaats.

Weblogs van
Anne-Marie Spierings: Samen investeren in de toekomst

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Rijk en regio Eindhoven starten meerjarige samenwerking; snel 27.000 woningen erbij
Half miljoen van provincie voor Grote Kerk Breda
Randweg Baarle al voor de zomer open voor verkeer
16 maart open dag van provinciehuis in 's-Hertogenbosch
Waarnemend burgemeester voor Zundert
Toekomst drie-eenheid Velp in nieuwe fase
N324 bij Grave 2x4 weken dicht voor verkeer
Eenvoudiger energie besparen voor Brabants erfgoed
Noord-Brabant investeert in beter beheer wilde zwijnen

Piketdienst
Piketdienst
Afdeling Communicatie van de provincie Noord-Brabant is voor journalisten voor zaken die geen
uitstel kunnen velen ook buiten kantooruren aanspreekbaar en bereikbaar onder nummer 0627745200.

