Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 20 november 2019
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Stuknr. Vergadering POHO
4277124

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4283212

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

4349821

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4380722

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

H.J.A. van Motie M38a - Statenvoorstel 66/17 Noord-Brabant Wordt uitgewerkt en afgestemd op Brabantse
Merrienb Regenboogprovincie: Roepen Gedeputeerde Staten regenbooggemeenten (B5 en Oss).
oer
op om In haar staand beleid de oproep van PS
(Regenboogprovincie) in te weven.
M.P.J.M. Gedeputeerde Pauli zegt toe jaarlijks een
18/3/2019: de jaarlijkse voortgangsrapportage van LCB
van
voortgangsrapportage, inclusief voortgang op de
ontvangen wij in mei 2019. In oktober 2019 kunnen wij dus de
Gruijthuijs KPI's, van Logistics Community Brabant aan PS te
eerste voortgangsrapportage aan PS aanleveren.
en
doen toekomen.
M.P.J.M. Motie M11 - Digitalisering: Roepen Gedeputeerde
18-03-2019: In afstemming met Gedeputeerde Pauli heeft er in de
van
Staten op om het versterken van digitale
procedurevergadering van 11 maart jl. een Memo van
Gruijthuijs vaardigheden bij Brabanders op te pakken in een
gedeputeerde Swinkels voorgelegen met daarin de stand van
cross-over tussen de programma's digitalisering en
en
zaken en voortgang van de beantwoording van Motie 11
sociale veerkracht; Hiervoor voor de begroting
Digitalisering. Voor de zomer komt er een PS-voorstel met een
2019 met een voorstel richting Provinciale Staten te aanpak voor digitaal vaardige Brabanders opgesteld samen met
komen; De aanpak in samenwerking met
onze netwerkpartners. Dit komt tot uiting in het gemeentelijk en
netwerkpartners zoals Cubiss, Stichting Lezen &
regionale beleid, in het stimuleren en ondersteunen van de
Schrijven en netwerkorganis
opschaling en de impact van bestaande initiatieven (in aanpak en
werkende principes) en in het initiëren en ondersteunen van
nieuwe initiatieven daar waar nog niet in voorzien wordt. Dit
geldt voor bijna alle provinciale beleidsterreinen in de komende
bestuursperiode. In juni wordt een derde experttafel met onze
netwerkpartners georganiseerd.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe bij de
Mei 2019 zijn de contractstukken op Tenderned geplaatst.
Merrienb uitvoering van GOL binnen de vooraf geformuleerde Definitieve gunning van de opdracht aan de beoogd
oer
scope en budget te blijven en bij de realisatie van
opdrachtnemer (aannemer) en daarmee ook de uitvoering vindt
GOL blijft participatie met omwonenden en
vanzelfsprekend pas plaats nadat de PIP's onherroepelijk zijn. In
belanghebbenden plaatsvinden
de contactstukken zijn het vastgestelde budget en de PIP's leidend.
Hierbij is een strakke sturing en sterke scope bewaking een
belangrijke voorwaarde om geen budgetoverschrijding te krijgen.
De aanbiedingen die volgen op de contractstukken is de

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken
markttoets. Indien geen passende bieding zou worden ontvangen,
oktober 2019, gaan de risicodragende partijen met elkaar in
overleg.

4380723

4381255

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

In de uitvoering wordt extra aandacht gevraagd aan
communicatie met de omgeving. Hiertoe dient de aannemer een
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC)
plan op te stellen. Daarnaast zal er ieder kwartaal een overleg
worden georganiseerd tussen de Adviesgroep (ambassadeurs van
het GOL), projectteam en de aannemer. Op deze manier worden
de omgevingsbelangen geborgd.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe richting PS Evaluatie willen wij uitvoeren na afronding planfase. Dus nadat er
Merrienb te komen met en voorstel voor een evaluatie van het een definitieve uitspraak van de Raad van State ligt over de
oer
proces GOL
ingediende beroepen. De uitspraak bepaalt de lijn van de
evaluatie. De verwachting is dat een zitting bij de Raad van State
vierde kwartaal 2019 plaats vindt en daarmee een uitspraak eind
Q4 2019 of begin Q1 2020.
Uitspraak PAS: In overleg met de verantwoordelijk minister en
andere betrokkenen worden de consequenties van de
RvS-uitspraak inzake de PAS op korte termijn besproken. Dat
overleg moet ook inzicht verschaffen in de concrete gevolgen van
de uitspraak voor specifieke projecten zoals de GOL.
Binnen project GOL worden mitigerende maatregelen t.b.v. geluid
uitgevoerd (voor fijnstof wordt dit niet gedaan). De woningen die
hiervoor in aanmerking komen zijn bekend en de bewoners
hebben aangegeven wel of geen gebruik te willen maken van
nader onderzoek binnen in de woning. Op basis van de resultaten
van dit binnen onderzoek zal het adviesbureau een voorstel met
maatregelen opstellen.

H.J.A. van Motie M1a - "GOL: Mitigerend combineren met
Merrienb energietransitie": Verzoeken Gedeputeerde Staten
oer
om Mitigerende maatregelen voor fijnstof en geluid
bij voorkeur te combineren met uitvoeren van
energietransitie bij bestaande huur en
koopwoningen; In het onderzoek ook de wijze van
financiering, organisatie en beheer van de
mitigerende maatregelen te beschouwen; Provinciale
staten uiterlijk eind 2018 te
Voor een aantal woningen heeft het aanvullend onderzoek A59 Geluid Productie Plafonds punten (GPP) (zie hieronder) mogelijk
invloed op de geluidbelasting op de gevel. De verdere uitwerking
van deze maatregelen wordt opgestart na het bekend zijn van de
resultaten van dit akoestisch onderzoek.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken
Op dit moment vindt ook een akoestisch onderzoek rijksweg A59
plaats. Met dit rapport wordt duidelijk gemaakt welke
geluidproductieplafonds worden overschreden, welke doelmatige
maatregelen er nodig zijn en voor welke GPP een nieuwe waarde
moet worden vastgesteld.

4384802

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

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

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

Motie M8 - 'Meer natuur rond de nieuwe N629';
roepen Gedeputeerde Staten op om de realisatie
van de nieuwe N629 aan te grijpen om het
Natuurnetwerk Brabant ter plaatse uit te breiden,
daarmee het netwerk als totaal te versterken en de
benodigde herbegrenzing hiervoor te regelen bij de
volgende kaartwijziging van de Verordening Ruimte,
Motie M9 - 'Maak werk van de huidige weg';
roepen Gedeputeerde Staten op na vaststelling van
het voorliggende voorstel niet af te wachten op een
onherroepelijk PIP en voortvarend met en onder
verantwoordelijkheid van de gemeenten Oosterhout
en Dongen plannen te maken voor de herinrichting
van de Heistraat, gedurende dit proces oog te
blijven houden voor aanvullende mogelijkheden

Deze resultaten zijn in week 30 bekend. Met RWS zal hierna
overleg plaatsvinden over de uitvoering van de maatregelen aan
de hoofdrijbaan van de A59 en de verdeling van de kosten (GOL
-RWS). In deze maatregelen houden wij rekening met de
provinciale opgave voor verduurzaming van de bebouwde
omgeving. U wordt hier in het derde kwartaal van 2019 over
geïnformeerd.
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.
Wij zullen u informeren over de voortgang via de gebruikelijke
P&C momenten, waaronder de begroting.
Momenteel zijn we bezig met de verwerving van de gronden ten
behoeve van de herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant,
waarbij we primair aandacht hebben voor de ecologische
meerwaarde in een gebied. Bovendien voeren we gesprekken
over de mogelijke inrichting en het beheer van het gebied.

De gemeenten Dongen en Oosterhout hebben de motie ter harte
genomen en zijn reeds begonnen met de planvorming, mede in
overleg met aanliggende bedrijven en bewoners langs de
Heistraat. Momenteel worden een aantal varianten onderzocht,
na de zomer 2019 wordt verwacht dat er een uitgewerkt plan
ligt. Uitvoering van de werkzaamheden kan pas plaatsvinden
zodra de nieuwe N629 in gebruik is genomen, omdat er anders
teveel verkeer over de weg rijdt.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4420219

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

C.A. van
der Maat

4441342

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4441898

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

4441917

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441984

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441992

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Inhoud motie Z toezegging
voor verbetering v
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.
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

Motie M13a - Aandacht voor mensenhandel in
Brabant; verzoeken Gedeputeerde Staten bij het
plan van aanpak arbeidsmigratie nadrukkelijk
aandacht te hebben voor het thema mensenhandel
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.
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
ontwikkelen is.
M.P.J.M. Gedeputeerde Pauli zegt toe om arbeidsmigranten
van
uit te nodigen voor overleg om hen te betrekken bij
Gruijthuijs het plan van aanpak voor het
en
arbeidsmigrantenbeleid.
M.P.J.M. Gedeputeerde Pauli zegt toe om het thema
van
vakscholen met PACT te bespreken om te kijken of er
Gruijthuijs specifieke situaties zijn waarin vakscholen een
en
oplossing zijn en probeert dit voor 1 maart 2019 te

Stand van Zaken
Momenteel lopen er verscheidene initiatieven onder het project
'Zon op Infra', waarbij we verschillende technieken toepassen en
testen. Op basis van deze ervaringen verwachten we meer inzicht
te krijgen in de mogelijkheden om zonnepanelen in het wegdek to«
te passen op de N629.
Deze toezegging wordt opgepakt binnen het programma
"Brabant Bemest Beter". Als eerste stap brengen studenten van de
HAS het mestgebruik in Noord-Brabant in beeld. Dat onderzoek is
begonnen en zal naar verwachting een half jaar in beslag nemen.
In de loop van 2020 worden uw Staten hierover geïnformeerd.
Daarna volgt een tweede stap, gericht op de optimalisering.
Nu PS hebben ingestemd met de aanpak voor het vraagstuk rond
arbeidsmigratie wordt de uitvoering voortvarend ter hand
genomen. In februari vindt overleg met het RIEC plaats of en hoe
het RIEC betrokken kan worden in onze aanpak arbeidsmigranten.
Daarbij zal ook aan de orde worden gesteld bij welke provinciale
opgaven betrokkenheid van het RIEC in de rede ligt.
Wij zullen u via de P&C cyclus informeren over de voortgang.
Samen met 6 gemeenten zijn wij een pilot gestart. Op korte zullen
we samen met deze gemeenten een bijeenkomst organiseren om d
eerste resultaten op te halen. De resultaten zullen als basis dienen
voor een toolkit. E.e.a. wordt nader uitgewerkt in de
bestuursopdracht die in Q1 2020 aan uw de Staten te
besluitvorming wordt voorgelegd.

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.
Staza 14 maart 2019 door José van Rosmalen:
Het werkplan Pact 2019 kent vier inhoudelijke thema's:
1. Duurzame inzetbaarheid
2. Modernisering onderwijs

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

doen.

3. Benutting arbeidsreserve
4. Anticylisch werken
De toezegging van ged. Pauli om Vakscholen te bespreken in het
Pact om te bekijken of er specifieke situaties zijn waarin vakscholer
een oplossing zijn, zal meegenomen worden in de thema
bespreking modernisering onderwijs.
Het werkplan Pact is 7 februari besproken in de Pact vergadering
en wordt 9 mei vastgesteld.
Daarna zal duidelijk worden wanneer het onderwerp
Modernisering van vakscholen aan de orde is.

4454587

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

C.A. van
der Maat

4457456

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4457473

Provinciale Staten

Mw.

Motie M2 - Real time monitoring voor een 2x2
N279: Verzoeken het college om een realtime
monitoringssystematiek op te zetten voor de N279
tussen Veghel en Asten en deze in 2019
operationeel te hebben; 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
Motie M1 - Energieagenda 2019-2030: Dragen GS
op 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
toekomstige energiemix en het daarvoor
noodzakelijke draagvlak; Bij dat onderzoek de
potentiële kansen voor de Brabantse
Motie M5 - Energieagenda 2019-2030: Dragen

Het onderwerp "vakscholen" zal meegenomen worden in de thema
bespreking modernisering onderwijs binnen het Pact. In februari
stelt het Pact het werkplan voor 2019 vast. Daarna ook zal
duidelijk worden wanneer het onderwerp Modernisering van
vakscholen aan de orde is.
Binnen de smart mobility aanpak in SmartwayZ.NL wordt
onderzocht op welke manier real time monitoring binnen het
programma kan bijdragen aan beleidsmatige keuzes. In de
zevende voortgangsrapportage van SmartwayZ.NL worden uw
Staten hierover geïnformeerd.

Als onderdeel van de uitwerking van deze motie is ambtelijk met
hoogleraren een verkennend gesprek gevoerd over innovatieve
energiebronnen. Uw Staten worden over de uitwerking van deze
motie geïnformeerd in Q1 2020.

Er is bij een extern bureau een onderzoek uitgezet, dat is gericht

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
d.d. 14-12-2018

M.J.G.
Spierings

4457692

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

C.A. van
der Maat

4457695

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

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

4462557

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

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.
Motie M11a - Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk
en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak:
Dragen Gedeputeerde Staten op om 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; En verzoeken PS hierover te informeren.
Motie M13a - Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk
en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak:
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; B) deze en bestaande P&R's naast een
busverbinding ook voorzien kunnen worden van
(leen)fietsen; C)
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
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

op de inventarisatie van de maatregelen voor particulieren gericht
op energiebesparing en opwek, en in welke mate deze effectief
zijn gebleken en waarom. Deze motie is in dit onderzoek
betrokken. Het definitieve rapport wordt in november verwacht.

Afgedaan

In het traject om te komen tot een nieuwe aanbesteding voor
West-Brabant wordt dit meegenomen. Hiertoe zal in beeld
worden gebracht welke opties er zijn, en dit zal zijn beslag krijgen
in de aanbesteding. Hierover wordt PS geïnformeerd in 2020.

Met de Statenmededeling (4542624) Uitvoering visie 'Gedeelde
mobiliteit is maatwerk' van 18 juni 2019 hebben wij uw Staten
geïnformeerd over de voortgang van de adaptieve agenda.

Met de Statenmededeling (4542624) Uitvoering visie 'Gedeelde
mobiliteit is maatwerk' van 18 juni 2019 hebben wij uw Staten
geïnformeerd over de voortgang van de adaptieve agenda.
Met de Statenmededeling (4542624) Uitvoering visie 'Gedeelde
mobiliteit is maatwerk' van 18 juni 2019 informeren wij u over de
voortgang van de adaptieve agenda.
4 scholieren hebben ism. de provincie, Stichting Brabant Geeft
Energie, én de Waardenmakers een challenge uitgeschreven met
als doel scholen te verduurzamen en bewustwording te realiseren
bij scholieren en diens gezinnen.
Vijf scholen hebben een verduurzamingsplan ingediend. Het
Maaslandcollege te Oss heeft de hoofdprijs voor het beste plan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4476647

Provinciale Staten
d.d. 01-02-2019

4535640

Provinciale Staten
24-05-2019

4541316

Provinciale Staten
d.d. 14-06-2019

4541320

Themabijeenkomst
Natuur en Milieu
d.d. 14-06-2019
Provinciale Staten
d.d. 28-06-2019

4547911

4552592

Rondvraagmoment
op Statendag d.d.
28-06-2019

4552594

Rondvraagmoment

Inhoud motie Z toezegging

2. Motie M2
Mw.
M.J.G.
Spierings
M.P.J.M. Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe dat
van
onderzoeksrapporten gemaakt in opdracht van de
Gruijthuijs provincie in principe openbaar beschikbaar zijn.
en
Voor de wijze waarop onderzoeksrapporten en
adviezen worden ontsloten, worden nadere
richtlijnen en afspraken gemaakt. PS worden
hierover geïnformeerd
C.A. van
Motie M1 - "Kiezen voor Kwaliteit. Voor de
der Maat Brabanders van nu en van de toekomst"; Verzoeken
Gedeputeerde Staten: het bestuursakkoord "Kiezen
voor Kwaliteit" tot uitgangspunt te nemen voor het te
voeren beleid en de daartoe op te stellen
begrotingen in de periode 2019-2023 en daar
waar mogelijk met alle politieke partijen gezamenlijk
ambities te realiseren.
H.J.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS na de
Grashoff zomer te informeren over de capaciteitsontwikkeling
van de omgevingsdiensten irt de opdracht
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
Merrienb informeren over de invulling van de ethische
oer
commissie van BSD en stelt voor om het datamanifest
met PS te bespreken
H.J.
Gedeputeerde Bergsma zegt toe dat zodra hij meer
Grashoff
informatie heeft over pilot met dronepiloten in
Zeeland en West-Brabant deze met Provinciale
Staten wordt gedeeld en in relatie hiermee zegt de
gedeputeerde zegt toe dat hij PS op een later
moment zal uitnodigen voor een werkbezoek om in
de praktijk te zien hoe dit werkt.
H.J.A. van Gedeputeerde Bergsma zegt toe om het proces om

Stand van Zaken
tijdens het Energiefestival gewonnen. (^1000,-) De school krijgt
tevens advies van Brabant Geeft Energie hoe zij hun plannen het
beste kunnen uitvoeren.
De Statenmededeling Invoering Klimaatparagraaf is 12-11-19
aan uw Staten toegezonden
De uitvoering van deze toezegging is opgepakt door Kennis en
Onderzoek. In het derde kwartaal 2019 worden PS geïnformeerd
over de uitkomsten.

Afhandeling is voorzien bij de begroting 2020 (PS 08-11-2019).

PS wordt hierover medio december geïnformeerd middels een
memo gedeputeerde.
Naar verwachting is eind 2019 de ethische commissie bekend en
worden PS hierover geïnformeerd.

Deze pilot is onderdeel van een landelijke pilot van de Landelijke
Politie en wordt in West-Brabant uitgevoerd, vanwege de
opleiding van de drone-piloten van de politie is deze echter nog
niet van start gegaan. De pilot wordt door ons met interesse
gevolgd. Zodra er informatie beschikbaar is wordt u hierover
geïnformeerd.
Deze toezegging wordt meegenomen in de bestuursopdracht die

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4552595

4578865

statendag d.d.
28-06-2019
Rondvraagmoment
op Statendag d.d.
28-06-2019
Provinciale Staten
13-09-2019

4579944

PS-vergadering
13-09-2019

4579979

PS-vergadering
13-09-2019

4595069

PS-vergadering 11
oktober 2019

4595083

PS-vergadering 11
oktober 2019

Merrienb
oer
H.J.
Grashoff

Inhoud motie Z toezegging

te komen tot een vernieuwende aanpak rondom
drugsdumpingen met PS zal worden gedeeld.
De gedeputeerde Grashoff zegt toe PS in 2020 te
informeren over de drinkwatervoorziening op lange
termijn.
Motie 21 bij Bestuursrapportage 2019: Manifest
Mw.
M.A.B.
"Samen Doen - Samen Verder": Roepen
van der
Gedeputeerde Staten op om in te gaan op deze
Sloot
handreiking en gesprek aan te gaan met het
maatschappelijk middenveld teneinde samen te
werken aan oplossingen voor de in het manifest
genoemde problemen. En verzoeken Gedeputeerde
Staten om Provinciale Staten in de loop van het
huidige kalenderjaar te informeren over de
H.J.A. van Statenvoorstel 34/19 Partiele herziening PIP
Merrienb windenergie A16: Gedeputeerde Van Merrienboer
oer
zegt toe, n.a.v. de door FvD ingediende motie, om
in de situatie van overlap van de windturbines
B7^erhoef PS te informeren over borging van
afspraken tussen exploitanten Nieuwveer (1) en na 1
jaar een bericht of de afspraken in de praktijk ook
conform uitpakken (2).
H.J.
Statenvoorstel 42/19 BURAP 2019: Gedeputeerde
Grashoff
Grashoff zegt toe om medio 2020 te komen met een
analyse om de KRW-doelen te realiseren.
H.J.
Motie 26 Rapport Commissie Remkes 'Niet alles
Grashoff
kan' Erkenning boeren: Roept Gedeputeerde Staten
op om te erkennen dat boeren een integraal
onderdeel van de Brabantse economie en
samenleving zijn.
Motie 32 Rapport Commissie Remkes 'Niet alles
HJ.
Grashoff
kan' Doorgaan met beweiden: Dragen GS op: om
richting het kabinet de wens uit te spreken dat
beweiden in Brabant zonder complexe en
tijdrovende vergunningaanvraag mogelijk moet
blijven.

Stand van Zaken

Afgedaan

in Q1 van 2020 aan uw Staten wordt voorgelegd
Informatie zal in 2020 volgen.

Tijdens de Dutch Design Week heeft een gesprek plaatsgevonden
met het maatschappelijk middenveld dat het manifest heeft
ingediend in het kader van verkenning van de opgave versterken
blijfklimaat. Er zijn afspraken gemaakt over het vervolg van
betrokkenheid van de manifestpartners bij de uitwerking van het
programma blijfklimaat.

Er is contact met de exploitanten om afspraken te maken. Zodra
hier meer over bekend is, informeren wij PS.

De analyse is in voorbereiding en volgt in 2020

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4595095

4595098

4595103

4595116

4597201

4597265

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

De Staten zijn mondeling geïnformeerd.
Extra PS vergadering Rapport commissie Remkes:
Gedeputeerde Grashoff zegt toe PS voor 25
oktober te informeren over de uitgevoerde analyse
over de mogelijkheid van het realiseren van
flexibiliteit in de interim-omgevingsverordening ten
aanzien van het aanvragen van vergunningen voor
veehouderijen.
Themabijeenkomst H.J.
Stikstof/PAS: Gedeputeerde Grashoff zegt toe
Natuur en Milieu
Grashoff
juridisch advies in te winnen over het intern en extern
11 oktober 2019
salderen op grond van de Beleidsregel
natuurbescherming en dit met PS te delen.
Themabijeenkomst H.J.
Stikstof/PAS: Gedeputeerde Grashoff zegt toe PS te
Natuur en Milieu
Grashoff informeren over het juridisch advies dat mogelijk
11 oktober 2019
door het Rijk wordt ingewonnen over het aspect
staatssteun in het kader van extern salderen.
Themabijeenkomst Mw.
Klimaatakkoord: Gedeputeerde Spierings zegt toe
Energie 11
M.J.G.
PS rond de jaarwisseling per statenmededeling te
oktober 2019
Spierings informeren over de concept 'concept-Regionale
Energie Strategieën' en hierover met PS in gesprek
te zullen gaan.
PS-vergadering
H.J.
M44-2019 Actuele motie 'Zorgvuldige keuzes maken
25-10-2019
Grashoff als niet alles kan': Verzoeken GS om in een
Statenvergadering zo snel mogelijk na 1 december
2019 beleidsvoorstellen en tijdlijnen voor te leggen
aan PS, zodat duidelijk wordt: Op welke wijze het
provinciaal beleid en het landelijke beleid op elkaar
afgestemd zijn; In welke mate er verschillen bestaan,
gelet op de unieke samenstelling van Noord- Bra
PS-vergadering
H.J.
Motie 47a-2019 geen titel: Vragen het college ; 1)
Grashoff
In de Statenvergadering waarin de voorstellen en
25-10-2019
tijdlijnen worden besproken zoals bedoeld in actuele
motie M44, aangenomen door Provinciale Staten op
25-10-2019, aan te geven welke financiële
mogelijkheden benut zullen worden om de
betreffende subsidieregelingen langer open te
stellen; aan te geven op welke wijze de provincie
PS-vergadering 11
oktober 2019

H.J.
Grashoff

Afgedaan
Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4599146

PS vergadering 25
oktober 2019

4599147

PS vergadering 25
oktober 2019

4600252

Themabijeenkomst
Energie 25
oktober 2019

4600253

Themabijeenkomst
Energie 25
oktober 2019

4604456

Rondvraagmoment
25 oktober 2019

4604460

Rondvraagmoment
25 oktober 2019

4606272

PS-vergadering 8
november 2019

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Noord-Brabant een bo
H.J.
Actuele motie Moeflons (M46): Gedeputeerde
Grashoff Grashoff zegt toe PS, over ongeveer 6 maanden, te
informeren over de nog uit te voeren monitoring
t.a.v het afschot en de vangst van de moeflons in
Brabant.
H.J.
Actuele moties beleidsregel (M43, 44 en 45):
Grashoff
Gedeputeerde Grashoff zegt PS toe om nadat de
landelijke stikstofregels van het Rijk bekend zijn, hier
PS over te informeren en hier met PS over in gesprek
te gaan.
Mw.
Agenda Circulaire Samenleving: Gedeputeerde
M.J.G.
Spierings zegt toe om te bekijken of de provincie
Spierings initiatieven van onderop, die zijn gericht op het
betrekken van inwoners en consumenten bij de
circulaire samenleving, kan versterken.
Agenda Circulaire Samenleving: Gedeputeerde
Mw.
Spierings zegt toe om collegiaal af te stemmen over
M.J.G.
Spierings het onderbrengen van het thema circulariteit van
water in het Provinciaal Milieu- en Waterplan of de
aanpak rondom verdroging.
H.J.A. van Internetconsultatie: Gedeputeerde Bergsma zegt toe
Merrienb dat voor het eind van dit jaar GS aan PS laten
oer
weten op welke onderdelen en fases GS
internetconsultaties zullen toepassen. Het is dan aan
PS hoe zij hier vervolgens mee omgaan.
H.J.
Wilde zwijnen: Gedeputeerde Grashoff zegt toe dat Er wordt een afspraak gepland
Grashoff
hij zeer binnenkort weer met de Faunabeheereenheic
en met de zwijnentafel in overleg treedt om zich
nader op de hoogte te stellen hoe het staat met
eventuele overlast van de zwijnen en of er signalen
zijn dat de Afrikaanse varkenspest oprukt.
M.P.J.M. Motie M71-2019 Wensen en bedenkingen deelnam* Bij nieuwe initiatieven wordt 'Nederland' gebruikt.
van
Stichting La Vuelta Holanda: Verzoeken GS om: Na
Gruijthuijs oprichting van de Stichting La Vuelta Holanda te
en
starten met consequent en correct gebruik van onze

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4606275

PS-vergadering 8
november 2019

C.A. van
der Maat

4606472

PS-vergadering 8
november 2019

C.A. van
der Maat

4606514

PS-vergadering 8
november 2019

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

4606522

PS-vergadering 8
november 2019

H.J.
Grashoff

4606526

PS-vergadering 8
november 2019

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie Z toezegging
landsnaam, te weten 'Nederland', bij nieuwe
initiatieven van de provincie Noord-Brabant en dit
altijd te blijven doen; Bij nieuwe initiatieven met
andere partijen en overheden, waar de provincie
Noord-Brab
Motie M73-2019 Filedetectie en dynamisch
inhaalverbod vrachtwagens A67: Verzoeken het
college: De minister om op de A67 tussen
Leenderheide en Zaarderheiken (Eindhoven-Venlo)
naast filedetectie (bijvoorbeeld een Matrixsysteem)
een dynamisch inhaalverbod in te stellen, net als op
een groot gedeelte van de A2 in Limburg.
Motie M86-2019 Geen taboes mbt veilig fietsen:
Roepen Gedeputeerde Staten op om te reflecteren
op de bovengenoemde beleidsnotities en de
Provinciale Staten te informeren of het nodig is de
bestaande uitgangspunten te herijken.
Motie M88-2019 Versnellen actieplan arbeidsmarkt:
Roepen Gedeputeerde Staten op om voor de
behandeling van de perspectiefnota te komen met
een actieplan arbeidsmarkt, waarin is opgenomen
hoe en wanneer een beroepengids van de toekomst
gerealiseerd wordt.
Motie M89-2019 Brabant betrokken bij
naturontwikkeling: Dragen Gedeputeerde Staten op
om te onderzoeken in hoeverre de aanleg van nieuw
natuur gefinancierd kan worden door de verkoop
van groencertificaten aan bedrijven en inwoners die
hun CO2 voetafdruk willen verlagen; Provinciale
Staten over de resultaten hiervan te informeren.
Motie M90-2019 Bewustwording door
voedselonderwijs: Verzoekt het College: Met
organisaties als Klassenboeren in gesprek te gaan
om te komen tot een plan hoe we zo veel mogelijk
Brabantse basisschoolleerlingen kennis kunnen laten
maken met de productie van voedsel op een

Stand van Zaken

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4606534

PS-vergadering 8
november 2019

H.J.
Grashoff

4606539

PS-vergadering 8
november 2019

H.J.
Grashoff

4606577

PS-vergadering 8
november 2019

H.J.
Grashoff

4606660

PS-vergadering 8
november 2019

H.J.
Grashoff

Inhoud motie Z toezegging
agrarisch bedrijf zelf; Provinciale Staten hierover te
informeren ruim voor de Perspectiefnota in de
Provinciale Staten behandelt
Motie M91-2019 Stadsvogels: Verzoekt
Gedeputeerde Staten om in samenwerking met
Brabantse gemeenten, de Zoogdiervereniging en
Vogelbescherming te onderzoeken op welke wijze
opvolging kan worden gegeven aan projecten en
initiatieven die leiden tot herstel van de
stadsvogelpopulaties. Uiterlijk voor de zomer
Provinciale Staten een voorstel te doen voor
verdere verbreding en opschaling van de succesv
Motie M100A Aandacht dierenmishandeling en
zware criminaliteit: Vragen Gedeputeerde Staten om
in de bestuursopdracht het veilig en weerbaar
maken van Brabant de relatie tussen
dierenmishandeling en zware criminaliteit te
betrekken. Daarbij contact te leggen tussen Samen
Sterk in Brabant SSIB enerzijds en de Dierenpolitie
en het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling
anderzijds. Provinciale
Motie M102 Actie voor een veiliger Brabant:
Vragen het College in de Bestuursopdracht in ieder
geval terug te laten komen; Hoe omgegaan wordt
met capaciteit, bevoegdheden en extra uitrusting
van handhavers; Hoe gezorgd wordt dat de kosten
voor het opruimen van drugsafval niet op de
schouders van de Brabantse belastingbetalers
landen; Wat concrete activiteiten zijn bij de aanpak
Grensregio's; Hoe
Motie M104-2019 Weg met de eikenprocessierups:
Dragen Gedeputeerde Staten op uiteen te zetten
welke maatregelen Gedeputeerde Staten op korte
en lange termijn gaat instellen om de overlast van de
eikenprocessierups te verminderen. Dit plan inclusief
de financiele consequenties met Provinciale Staten te

Stand van Zaken

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4606667

PS-vergadering 8
november 2019

4606689

PS-vergadering 8
november 2019

4606700

PS-vergadering 8
november 2019

Inhoud motie Z toezegging

bespreken.
W.B.H.J. Motie M111-2019 Voldoende politiecapaciteit in
van de
Brabant: Dragen Gedeputeerde Staten op om in
Donk
samenwerking met Brabantse gemeenten bij de
minister van Veiligheid en Justitie aandacht te vragen
voor de veiligheid van onze provincie in het
algemeen en de specifieke situatie van de provincie
Noord-Brabant op het gebied van de aan drugs
gerelateerde criminaliteit in het bijzonder;
Provinciale Staten voo
H.J.A. van Motie M112-2019 Aanpak drugsprobleem: Dragen
Merrienb het College van Gedeputeerde Staten op om bij de
oer
uitwerking van de bestuursopdracht Bevorderen van
bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en
integriteit, onderdeel van het programma Bestuur en
veiligheid, ruimte te reserveren voor dergelijke
initiatieven.
H.J.A. van Motie M124-2019 Onderzoek aanpak
Merrienb kennisongelijkheid: Draagt Gedeputeerde Staten op
oer
te regelen dat de kennisongelijkheid tussen
initiatiefnemers enerzijds en andere betrokkenen
anderzijds met betrekking tot nieuwe initiatieven op
basis van de Omgevingswet, zo klein mogelijk
gemaakte wordt.

Stand van Zaken

Wij hebben verschillende trajecten lopen waarin de
kennisongelijkheid wordt tegengegaan of verkleind. Zo zijn er
bestaande afspraken in het participatietraject rond de
Omgevingsverordening en het Bindend Besturen in Brabant. Ook
het Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt ingericht vanuit het
principe gelijke kennis.
Daarnaast spannen onze partners zich in, zoals met de Brabantse
Omgevingsscan (BROS) van GGD, TELOS en gemeenten. Deze
scan heeft maandag 18 november de Aan de slag trofee 2019
gewonnen van het programma Aan de slag met de omgevingswet
van het Rijk.

4606702

PS-vergadering 8
november 2019

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

4606704

PS-vergadering 8

H.J.

Motie M139-2019 Houd Uniek Sporten in de lucht:
Verzoeken Gedeputeerde Staten om de kennis en
ervaring van deze campagne mee te nemen in het
nieuwe sportbeleid; Te zorgen dat het opbouwde
netwerk, tot het nieuwe sportbeleid er is, blijft
bestaan.
Motie M140-2019 Ook de kwaliteit van de boom

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
november 2019

4606714

PS-vergadering 8
november 2019

4606715

PS-vergadering 8
november 2019

4606717

PS-vergadering 8
november 2019

4606721

PS-vergadering 8

Inhoud motie Z toezegging

telt: Verzoeken Gedeputeerde Staten om een
leidraad op te stellen waarin een verplichte
basiskwaliteit staat voor de bomen die moeten
worden herplant na illegale kap door eigenaren in
het buitengebied. Provinciale Staten binnen zes
maanden hierover te informeren.
C.A. van
Motie M141-2019 Een beperking mag geen
der Maat beperking zijn: Verzoeken Gedeputeerde Staten om
te onderzoeken hoe we met de aanbevelingen uit
het rapport in de beperking toont zich de
meester.... , de communicatie uitingen van GS
toegankelijker te kunnen maken voor mensen met
beperkingen.
C.A. van
Motie M142-2019 Uitrol elektrische deelauto's:
der Maat Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
om versnelling aan te brengen in de totstandkoming
van autodeelprojecten in Brabant; De successen die
de provincie heeft geboekt met elektrische deelauto's
te delen met de Brabantse gemeenten; De Brabantse
gemeenten op te roepen om in hun gemeente snel
met projecten voor elektrische deelauto's te starten.
H.J.A. van Motie M144 2019 Geen meter bedrijfssruimte erbij
Merrienb zonder zonnepanelen: Verzoeken Gedeputeerde
Staten om Provinciale Staten te informeren over de
oer
stappen die in samenwerking met de gemeenten
gezet zijn zoals aangegeven in de Statenmededeling
van 9 oktober 2018 over zonnepanelen op
logistieke daken; Te borgen dat bij nieuwe
werklocaties in Brabant zonnepanelen op de daken
worden geplaatst.

Stand van Zaken

Grashoff

HJ.

Motie M148a-2019 Geen bomenkap voor

Het komend half jaar worden in de regio's afspraken gemaakt
over bedrijventerreinen. In midden en west Brabant wordt
energieopwek op daken van bedrijventerreinen al expliciet
opgenomen in de regionale afspraken. In Hart van Brabant wordt
de voorwaarde "het dakoppervlak van bedrijfsgebouwen wordt,
waar mogelijk beschikbaar gesteld voor de opwek van energie" in
de afspraken opgenomen. In West "zonnepanelen conform
Waalwijks model bij nieuwe ontwikkelingen". In Noordoost en
Zuidoost wordt het deze ronde nog niet opgenomen,
gedeputeerde gaat de motie aangrijpen om hier afspraken over
te maken.
In het voorjaar komt de aangepaste aanpak bedrijventerreinen
waarin dit thema wordt opgenomen.
PS wordt hierover medio december geïnformeerd middels een

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO
november 2019

Grashoff

4606724
Grashoff

Mw.
M.J.G.
Spierings

4607675

Mw.
M.J.G.
Spierings
H.J.
Grashoff

4607686
Grashoff
H.J.
Grashoff

4608720

PS 8 november
2019

Mw.
M.J.G.
Spierings

4608721

PS 8 november
2019

Mw.
M.J.G.

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

schraalgronden Dragen GS op om buiten de al
memo gedeputeerde.
gemaakte afspraken met de terreinbeherende
organisaties terughoudend te zijn met het kappen
van bomen om schraalgronden te creëren.
Motie M105-2019 Onderzoek milieueffecten
nascheiding tov voorscheiding: Verzoeken het
college een onderzoek te starten naar de effecten
van nascheiding ten opzichte van vooraf scheiden
en deze te delen met alle Brabantse colleges en
gemeenteraden.
54/19 Begroting: Gedeputeerde Spierings zegt toe
PS een terugkoppeling te geven van de gesprekken
met de partners over het meebetalen aan educatie
voor basisscholen t.a.v. bewustwording van voedsel
door middel van voedselonderwijs.
54/19 Begroting: Gedeputeerde Spierings zegt
toe om kennisdeling omtrent natuurinclusieve
landbouw bij agrariërs te stimuleren.
54/19 Begroting: Gedeputeerde Grashoff zegt
toe om in het najaar 2020 PS te informeren over de
tussenrapportage over de nazorg van stortplaatsen
54/19 Begroting: Gedeputeerde Grashoff zegt
toe een excursie te organiseren om uitleg te geven
over bosherstel
54/19 Begroting: Gedeputeerde Grashoff zegt
toe PS te informeren over de inventarisatie die wordt
uitgevoerd t.a.v. potentieel zeer zorgwekkende
stoffen
56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord:
Gedeputeerde Spierings zegt aangaande het
energieverbruik van mestbewerkingsinstallaties toe
dit inzichtelijk te maken in het plan-MER voor
mestbewerkingslocaties en dit onderwerp in
IPO-verband te zullen bespreken.
Begroting: Gedeputeerde Spierings zegt toe in de te
verwachten statenmededeling over het stimuleren

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO
Spierings

4608722

PS 8 november
2019

C.A. van
der Maat

4608723

PS 8 november
2019

C.A. van
der Maat

4608724

PS 8 november
2019

C.A. van
der Maat

4608725

PS 8 november
2019

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

4608726

PS 8 november
2019

M.P.J.M.
van
Gruijthuijs
en

Inhoud motie ļ toezegging
van woning verduurzaming door particulieren
aandacht te schenken aan manieren van
informatievoorziening voor inwoners over
mogelijkheden van verduurzaming.
Begroting: Gedeputeerde Van der Maat zegt toe in
de Begroting 2022 een passage op te nemen over
hoe om te gaan met het restant van Essent-middelen
en hierover met PS in gesprek te willen gaan.
Begroting: Gedeputeerde Van der Maat zegt toe
een geactualiseerd overzicht van kansen voor
ondertunneling bij knelpunten met
spoordoorkruisingen mee te nemen bij de uitwerking
van de bestuursopdracht 'Het toekomst klaar maken
van Brabant voor nieuwe vormen van mobiliteit'.
Begroting: Gedeputeerde Van der Maat zegt toe PS
te informeren over de uitkomst van zijn gesprek met
gemeenten over zorgen bij de aanpak van de A58.
Begroting: Gedeputeerde Van Gruijthuijsen zegt toe
binnenkort een statenmededeling aan PS te sturen
over de verkenning naar het 'Brabants
Kennislandschap 2.0'. In deze verkenning is ook
BrabantKennis opgenomen en wordt er gekeken op
welke wijze dit een plek kan krijgen.
Begroting: Gedeputeerde Van Gruijthuijsen zegt toe
in de Economische Visie 2030 sleuteltechnologieën
een plek te zullen geven, inclusief de ethiek en de rol
van de provincie Noord-Brabant daarbij.

Stand van Zaken

Afgedaan

