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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. Aardwarmte Someren en Asten

Gedeputeerde Staten adviseren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om
aanvullende voorwaarden op te nemen in de vergunning voor de opsporing van aardwarmte in
de gemeenten Someren en Asten. Deze voorwaarden gaan onder meer over een heldere
schadeprocedure, de keuze van een boorlocatie en zijn erop gericht bij aardwarmtewinning in
de toekomst de gevolgen voor natuur, milieu en infrastructuur zo klein mogelijk te houden.
Gedeputeerde Staten staan in het algemeen positief tegenover de ontwikkeling van het gebruik
van aardwarmte en zijn van mening dat dit kan bijdragen aan duurzame energie en het
verminderen van de uitstoot van kooldioxide (CO2).
2. Wateroverlast en historische landgoederen

Als pilot is op de landgoederen Beukenhorst in Vught en Zwijnsbergen in Helvoirt nagegaan wat
de invloed is van klimaatontwikkelingen zoals wateroverlast en droogte op het behoud van het
cultuurhistorisch erfgoed. De betreffende landgoederen lijken geen direct risico te lopen bij hoge
waterstanden van De Dommel resp. De Zandleij. Dit staat in het eindrapport van de pilot
‘Wateroverlast en historische landgoederen’ dat Gedeputeerde Staten hebben ontvangen.
3. Overname glastuinbouwproject Deurne

In 2010 heeft de provincie de garantie verstrekt aan de gemeente Deurne om de gronden van
het glastuinbouwproject aan de Langstraat te Deurne over te nemen, voor zover die eind 2019
nog niet zijn uitgegeven, Het onderzoek naar de winning van aardwarmte op deze locatie duurt
langer dan verwacht. Mede daardoor zijn nog geen gronden uitgegeven. De provincie neemt
het glastuinbouwproject nu in zijn geheel over. Zowel de gemeente als de provincie blijven de
ontwikkeling van een duurzaam glastuinbouwgebied op deze plek nastreven.

4. Spoorzone ’s-Hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch sluiten een intentieovereenkomst over de
Spoorzone. In de Bossche Spoorzone liggen opgaven voor knooppuntontwikkeling van het
station en stedelijke herontwikkeling van Kop van ’t Zand/Orthenpoort-Zuid. Dit biedt kansen om
het gebied een kwaliteitsimpuls te geven m.b.t. wonen, cultuur, slimme mobiliteit,
klimaatadaptatie, energietransitie, sociale inclusie, voorkomen leegstand, water en groen. De
bedoeling van de intentieovereenkomst is om een gezamenlijke strategie voor de ontwikkeling
van de Spoorzone te vormen.
5. Evaluatie en advies Uitvoeringsprogramma Werklocaties

Gedeputeerde Staten nemen de hoofdconclusies over uit het evaluatierapport
Uitvoeringsprogramma Werklocaties van Twynstra Gudde en het advies ‘Brabantse werklocaties
toekomstproof’ van BrabantAdvies. Belangrijkste conclusies van Twijnstra Gudde zijn: het
uitvoeringsprogramma werklocaties is actief en effectief en de provincie is daarbij een
betrouwbare partner met toegevoegde waarde. GS hebben op basis van het rapport van
BrabantAdvies kunnen vaststellen dat er een steeds grotere logistieke ruimtevraag is, er veel
kansen voor circulariteit liggen op bedrijventerreinen en er een opgave ligt om verouderde
bedrijventerreinen toekomstproof te maken. Evaluatie en advies leveren bruikbare bouwstenen
voor een vervolgaanpak voor werklocaties.
6. Samenwerking Jiangsu

Gedeputeerde Staten stemmen in met een herziening van de samenwerkingsovereenkomst met de
Chinese regio Jiangsu. Belangrijkste wijziging is instelling van een structureel overleg tussen
Chinese en Nederlandse vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en
onderzoeksinstellingen, overheden en culturele organisaties voor een efficiëntere samenwerking.

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.
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Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag. Onderdeel van deze dag is de plenaire
Statenvergadering in de Statenzaal.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
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Brabantse bedrijventerreinen bron van werkgelegenheid en duurzame energie
Provincie Noord-Brabant verheugd met financiële middelen van Rijk voor stikstofaanpak
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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.

