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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. Vaststelling luchthavenregeling Zweefvliegcentrum Brabant

Zweefvliegcentrum Brabant is een luchthaven die op grond van de Wet luchtvaart een
luchthavenregeling moet krijgen ter vervanging van het oude besluit waarop zij nog in werking is. De
wetgeving waarop het oude besluit is gebaseerd, is er niet meer. Het oude besluit geldt nog op basis
van overgangsrecht in de Wet luchtvaart. Gedeputeerde Staten hebben een beschikking vastgesteld
voor de aanvraag van Aeroclub Nistelrode voor Zweefvliegcentrum Brabant om een
luchthavenregeling als bedoeld in artikel 8.64 van de Wet luchtvaart.
2. Bestuursovereenkomst planuitwerking Meanderende Maas (Ravenstein-Lith)

In het project Meanderende Maas tussen Ravenstein-Lith zetten 9 partijen hun schouders onder de
versterking van de dijken tussen Ravenstein en Lith. De plannen richten zich ook op de ontwikkeling
van de natuur en het landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme en versterking van de economie
van de haven van Oss. De betrokken twee provincies en gemeenten, waterschappen, het rijk en
Natuurmonumenten sluiten daarvoor een bestuursovereenkomst af. Hiermee leggen partijen afspraken
vast over de taken en verantwoordelijkheden, bekostiging en risicoverdeling tussen partijen voor de
planuitwerkingsfase van het project.
3. Rapportage uitvoering amendement Versterk de lokale media, versterkte
onafhankelijke journalistiek

Fontys Hogeschool voor Journalistiek heeft een quick scan uitgevoerd naar de situatie van de
Brabantse lokale media. De aanleiding daarvoor was het amendement voor versterking van de lokale
media. Een van de conclusies was dat de lokale journalistiek in Noord-Brabant voldoende op orde is.
Het enige aandachtspunt is de waakhondfunctie, deze is nogal wisselend.

4. Cultuureducatie met Kwaliteit

De provincie Noord-Brabant heeft de intentie uitgesproken ook de komende vier jaar bij te dragen
aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Voorwaarde is wel dat gemeenten net als
voorgaande jaren ook weer bijdragen. Cultuureducatie met Kwaliteit is een manier voor onderwijs en
overheid om zich tot en met 2023 duurzaam in te spannen voor verankering van cultuureducatie in
het primair onderwijs.
5. Aanpak Visie Landbouw en Voedsel 2030

Wat is nodig om te komen tot een duurzaam landbouw- en voedselsysteem in Noord-Brabant?
Gedeputeerde Staten willen samen met Brabanders en wetenschappers een antwoord op deze vraag
formuleren en zo komen tot een Visie Landbouw en Voedsel 2030. In de eerste fase worden de
waarden en opvattingen van de Brabanders opgehaald en maken wetenschappers een Schets
Duurzame Landbouw. Daarna volgt een aantal debatrondes met een brede groep betrokken
Brabanders en stakeholders in het Brabantse landbouw- en voedselsysteem. GS nodigen hen uit om
te komen tot een Toekomstplan op basis waarvan de provincie dan haar Visie Landbouw en Voedsel
2030 kan formuleren.
6. Statenmededeling stikstof

De aanpak van stikstof staat niet stil in Brabant. Dat laten Gedeputeerde Staten weten in een
periodieke update aan Provinciale Staten. Het stikstofregistratiesysteem is bijna klaar voor gebruik.
Dat is belangrijk voor de Brabantse gebiedsgerichte aanpak die steeds meer vorm krijgt. Deze is
gericht op het bij elkaar brengen van bedrijven die voor nieuwe projecten op zoek zijn naar
stikstofruimte aan de ene kant, en bedrijven die stikstofruimte over hebben (bijvoorbeeld omdat het
bedrijf stopt) aan de andere kant. Ook andere maatregelen van het rijk worden vertaald naar de
Brabantse situatie. Daarnaast laat het college weten dat het verwerken van vergunningen en het
beantwoorden van staten- en persvragen door de omgevingsdienst langer kan duren dan gebruikelijk.
Dit komt doordat de vergunningverlening heeft stilgelegen en de ontstane werkvoorraad nu wordt
weggewerkt.
7. Intentieovereenkomst transformatieopgave Centrum + Helmond

Provincie Noord-Brabant en gemeente Helmond sluiten een intentieovereenkomst met de bedoeling
om het centrum en aangrenzende gebieden te herontwikkelen. Provincie en gemeente onderzoeken
samen welke activiteiten uitgevoerd zouden moeten worden om de binnenstad te vergroenen en
autoluw te maken, om de winkelfunctie te versterken en tegelijk meer ruimte te maken voor woningen.
Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke herontwikkeling van vast- en erfgoed om leegstand
tegen te gaan. De Provincie gaat vaker dergelijke overeenkomsten aan met gemeenten als het gaat
om complexe binnenstedelijke uitdagingen, zoals in o.a. Breda, ’s-Hertogenbosch, Uden en
Waalwijk.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.
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Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Snelheidsmaatregelen maken woningbouwprojecten in Brabant mogelijk
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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 0627745200.

