Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
19 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. Evaluatie Spin-Off Fonds Brabant

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de evaluatie van het spin-off fonds door de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Het fonds is opgericht door de provincie en werd uitgevoerd door
de BOM. Tussen 2009 en 2012 is via het fonds in 15 nieuwe, innovatieve ondernemingen geïnvesteerd
waarmee 250 fte zijn gecreëerd. Het doel van het fonds om kennis en kenniswerkers te behouden tijdens
de financiële en economische crisis, is hiermee behaald. Het fonds investeert al geruime tijd niet meer en
de BOM werkt aan de uitfasering van het fonds.
2. Europees project voor arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben besloten deel te nemen aan het Europese project Passport4Work. Het
project is een initiatief van de gemeente Eindhoven. Zij wil werkgevers eenvoudiger in contact laten
komen met werkzoekenden door bestanden transparanter te maken, hun vaardigheden in een soort
paspoort vast te leggen en gebruik te maken van nieuwe technologie voor het maken van matches. Het
project krijgt (financiële) steun van de Europese Unie. De provincie draagt 170.655 euro bij om met
behulp van data nieuwe assessments en scholing voor werkzoekenden te ontwikkelen.
3. Convenant met Brabant Water voor vergoeding van kosten of schade door
grondwaterbescherming

Gedeputeerde Staten sluiten een convenant met Brabant Water voor vergoeding van eventuele kosten of
schade door grondwaterbescherming in Noord-Brabant.
4. Intrekken vergunningen in kader van onbenutte ontwikkelingsruimte PAS

In de Beleidsregel natuurbescherming is opgenomen dat Gedeputeerde Staten een toestemmingsbesluit
met toegekende ontwikkelingsruimte (deels) kunnen intrekken als niet tijdig gebruik is gemaakt van
toebedeelde ontwikkelingsruimte. Daar waar gemeenten het natuurdeel hebben vergund zullen
Gedeputeerde Staten aan gemeenten verzoeken hierin samen te werken.
5. Inventarisatie verouderde stallen

Gedeputeerde Staten informeren Brabantse gemeenten en veehouders met een brief over een

inventarisatie van stalsystemen die de Omgevingsdienst Brabant Noord in opdracht van de provincie zal
uitvoeren.
6. Evaluatie programma (Veer)krachtig Bestuur in Brabant

Voor het programma (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant is een evaluatie uitgevoerd. De toekomstvisies en
de thema-onderzoeken hebben het bewustzijn over het belang van bestuurskracht vergroot. Gemeenten
hadden van de provincie een meer samenwerkende houding verwacht. Ook hebben gemeenten nadruk
ervaren op structuuraanpassingen, zoals herindeling. De evaluatie was ook onderwerp van gesprek op
de slotconferentie op 13 februari. Bijna tweehonderd betrokkenen waren aanwezig en hebben adviezen
gegeven voor de toekomst. De opbrengst van de conferentie bevestigt het beeld van de evaluatie. De
oproep voor de toekomst is om de maatschappelijke opgaven voorop te stellen en van daaruit de
samenwerkingsvorm te bepalen en gezamenlijk aan de slag te gaan.
7. Milieueffectrapportage Meanderende Maas

Gedeputeerde Staten hebben samen met Gedeputeerde Staten van Gelderland de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau vastgesteld voor het op te stellen Milieueffectrapport voor de Interprovinciale Structuurvisie
Meanderende Maas (Ravenstein-Lith). In deze nieuwe structuurvisie worden maatregelen voorgesteld om
te voldoen aan de nieuwe hoogwaterveiligheidsnormen. Dit gebeurt in combinatie met verbetering van
ruimtelijke kwaliteit, de realisatie van het Natuurnetwerk, behoud en versterking van cultuurhistorische
waarden en verbetering van recreatieve en economische mogelijkheden. Er zijn twee kansrijke
alternatieven ontwikkeld die op (milieu)effecten onderzocht gaan worden.
8. Jaarverslag Zorgplicht Archieven 2018

Gedeputeerde Staten hebben het Jaarverslag Zorgplicht Archieven 2018 vastgesteld. In het jaarverslag
wordt verslag gedaan van de extra of bijzondere activiteiten waarbij de provincie zorgdraagt voor een
adequaat en duurzaam informatie- en archiefbeheer. Het jaarverslag wordt als bijlage opgenomen in de
provinciale jaarstukken 2018.
9. Aanpassing rechtspositie politieke ambtsdragers

In landelijke regelgeving is veel gewijzigd voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Als gevolg
daarvan is inmiddels een nieuwe Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers vastgesteld. In deze
nieuwe landelijke regelgeving is op enkele onderdelen ook iets vastgelegd over expliciete
bevoegdheden voor Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten hebben daarom de Regeling
rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant vastgesteld. Hiermee sluit de rechtspositie van
politieke ambtsdragers aan op de landelijke kaders.
10. Eindrapportage “Pilot: Continue geurmetingen varkensbedrijven als basis voor
alternatieve systematiek vergunningen”

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitkomst van een verkennend onderzoek
naar de naar de mogelijkheden om de milieubelasting van veehouderijen via sensoren te meten en te
evalueren. Tevens is bekeken of dit een basis kan zijn om daarover afspraken met veehouders vast te
leggen. Er is hiervoor een pilot uitgevoerd bij 5 varkenshouderijen, waarbij met sensoren geurmetingen
zijn uitgevoerd. Het onderzoek geeft aan dat het gebruik van sensoren een kansrijk perspectief is om uit
te gaan feitelijke impact van individuele bedrijven. Er is nog wel verder onderzoek nodig voordat dit
daadwerkelijk kan worden toegepast.

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.

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.
Statendagen
27 maart | 15.00 uur | 28 maart | 16.00 uur| Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag. Onderdeel van deze dag is de plenaire
Statenvergadering in de Statenzaal. Er zijn geen themabijeenkomsten.
27 maart 15.00 uur, beëdiging nieuwe Statenleden
28 maart 16.00 uur, afscheid oud-Statenleden
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
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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 06-27745200.

