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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. Landelijke afspraken openbaar vervoer-sector met betrekking tot Corona

De corona-uitbraak heeft grote gevolgen voor het openbaar vervoer. Sinds begin maart wordt
volgens een beperkte dienstregeling gereden. Vanaf 1 juni is de dienstregeling weliswaar weer
opgeschaald, maar is de capaciteit in het openbaar vervoer beperkt. Door de coronamaatregelen
lopen de ov-bedrijven veel inkomsten mis. Op landelijk niveau zijn op 5 juni in het Nationaal
OVBeraad financiële afspraken gemaakt om deze vitale sector te steunen. Een van de afspraken is
dat de decentrale overheden, zoals de provincie Noord-Brabant, de voor 2020 geraamde en al
begrote subsidiebedragen uitkeren aan de vervoerders, ongeacht of de desbetreffende ritten zijn
verreden. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd om de continuïteit van het openbaar
vervoer te waarborgen.
2. De Bie en Van Gruijthuijsen bestuurders van Havenschap Moerdijk

Gedeputeerden Eric de Bie en Martijn van Gruijthuijsen zijn aangewezen als bestuursleden van het
Havenschap Moerdijk. Het Havenschap Moerdijk is een gemeenschappelijke regeling met de
gemeente Moerdijk. Het havenschap is financierder en aandeelhouder van het verzelfstandigde
havenbedrijf Moerdijk. De gedeputeerden vervullen deze rol vanuit hun portefeuilles provinciale
deelnemingen en economie.
3. Programma Taalvaardigheid

In de periode 2017 - 2020 heeft Cubiss namens de provincie uitvoering gegeven aan het tijdelijke
programma ‘Taal en Media’, in aanvulling op de verschillende programma’s van diverse gemeenten
en het rijk. Dit bestond uit twee delen, het programma Mediawijsheid, waarvan eerder al

was besloten dit te beëindigen, en het programma Taalvaardigheid. Ook dit wordt niet verlengd, het
programma stopt per 31 december 2020 omdat de gestelde doelen zijn bereikt. De voortgang van
de aanpak van laaggeletterdheid krijgt voortaan een plek in het arbeidsmarktbeleid van de provincie.
4. Beoordeling en afhandeling aanvragen Wet natuurbescherming

Alle verzoeken om ontwikkelingen die effect hebben op Natura2000 gebieden worden door de
provincie getoetst aan de Wet Natuurbescherming. Verzoeken die waren gebaseerd op de PAS zijn
landelijk stilgelegd. Alle verzoeken worden daarom nu getoetst met dezelfde diepgang. Totdat er
volledig helderheid is, besluiten Gedeputeerde Staten om minder complexe aanvragen (bijvoorbeeld
omdat al eerder is aangetoond dat het effect op Natura2000 minimaal is), minder intensief te
beoordelen, dan volledig nieuwe aanvragen.
5. Experimenteerruimte voor varkenshouder De Jong - Van de Sande in Biezenmortel

Gedeputeerde Staten hebben besloten een uitzondering te maken op de Interim
omgevingsverordening voor een bedrijf in Biezenmortel. Deze heeft een innovatief bedrijfsplan
volgens het Wroetvarken-concept. Daarom krijgt het bedrijf experimenteerruimte voor de
heroprichting van de varkenshouderij. Gedeputeerde Staten zien dit als kansrijke ontwikkeling voor
een diervriendelijker varkenshouderijconcept met een integrale, brongerichte aanpak van emissies
van ammoniak, geur en methaan.

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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