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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. Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas

De Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en zij
leggen deze nu voor aan Provinciale Staten om vast te stellen. De structuurvisie gaat over
dijkversterkingsmaatregelen aan de Brabantse zijde van de Maas en rivierverruimings- en
gebiedsmaatregelen aan beide zijde van de Maas, zowel op Gelders als Brabants grondgebied. Het
is tot stand gekomen na een intensief participatieproces met alle betrokken partijen in de geest van de
Omgevingswet en er ligt ook een advies van Commissie m.e.r. en BrabantAdvies. In totaal kwamen
er 33 zienswijzen binnen van burgers, organisaties en overheden en relevante aandachtspunten
worden meegenomen in de vervolgfase van het project.
2. Onderzoeken naar natuurbrand in de Deurnsche Peel

Op 20 april 2020 is brand ontstaan in de Deurnsche Peel. Bij deze grote brand is uiteindelijk 800
van de 1.000 hectare natuur geraakt. Gedeputeerde Staten willen samen met de gemeente Deurne
en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost onderzoek laten doen naar het ontstaan van deze brand en
naar de brandveiligheid van het Natura 2000-gebied.
3. Verzoek toepassing hardheidsclausule Interim Omgevingsverordening NoordBrabant van melkveehouderij Van Poppel in Molenschot

Gedeputeerde Staten hebben besloten een uitzondering te maken op de Interim
Omgevingsverordening om een innovatief bedrijfsconcept bij Melkveehouderij Van Poppel toe te
kunnen staan. Het bedrijf in Molenschot krijgt daarmee experimenteerruimte om dagontmesting in
combinatie met mono-mestvergisting verder te ontwikkelen. Gedeputeerde Staten zien dit als kansrijke

ontwikkeling in de melkveehouderij die kan bijdragen aan de verlaging van emissies – zoals
koolstofdioxide, methaan en lachgas - binnen de veehouderij.

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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Provinciale Staten komen digitaal bijeen voor een Statendag.
Bekijk de dagindeling op https://www.brabant.nl/bestuur/provincialestaten/statenstukken/ps/20200612/download?qvi=1415510
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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.

