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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. Beantwoording brief GS Noord-Holland over de aankoop van stikstofruimte ten
behoeve van Logistiek

Om Logistiek Park Moerdijk te kunnen realiseren is ook stikstofruimte van veehouderijen buiten de
provincie Noord-Brabant verworven. Deze keuze is eerder dit jaar toegelicht in een brief aan de
Nederlandse provinciebesturen en in afschrift aan de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Naar aanleiding van de brief zijn door de provincie Noord-Holland nadere vragen
gesteld. Deze worden in een brief aan het provinciebestuur van Noord-Holland beantwoord.
2. Kaartaanpassingen Interim omgevingsverordening 5 december 2019 t/m 25 juni
2020

Er vinden regelmatig kaartwijzigingen plaats in de Interim omgevingsverordening. Gedeputeerde
Staten sturen daarvan periodiek een overzicht aan Provinciale Staten. Zij ontvangen nu het overzicht
van 5 december 2019 tot 25 juni 2020.
3. Vooroverlegreactie art. 3.1.1 Bro inzake Inpassingsplan Hoogspanningsstation
Tilburg

De minister van Economische Zaken en Klimaat wil een hoogspanningsstation bouwen ten noorden
van Tilburg, op locatie De Spinder. Dit station is onderdeel van de plannen voor een
hoogspanningsverbinding 380 kV tussen Rilland en Tilburg om het elektriciteitsnet uit te breiden en
daarmee de energievoorziening in de regio veilig te stellen. In reactie op het plan geven
Gedeputeerde Staten vooral input voor wat betreft de gevolgen voor het landschap en natuur.
Daarnaast vragen Gedeputeerde Staten aandacht voor het koppelen van deze thema’s aan

Landschapsperk Pauwels en de gebiedsvisie Huis ter Heide. De reactie aan de minister wordt
gedeeld met Provinciale Staten via een statenmededeling.
4. Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant

Klimaatrobuuste beeklandschappen is een provinciaal doel en past binnen de Brabantse
omgevingsvisie. Er is een overeenkomst afgesloten met overheden over de gebiedsontwikkeling
beekdallandschap Warmbeek/Tongelreep. Er is een bijdrageregeling opgesteld om de besteedbare
middelen met minder administratieve eisen te kunnen beschikken.
5. Zienswijze inzake ontwerp(Rijks)luchtvaartnota 2020 2050

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ontwerp luchtvaartnota 2020-2050 ter inzage
gelegd. Gedeputeerde Staten dienen hierop een zienswijze in, met daarin een aantal
aandachtspunten voor de provincie Noord-Brabant.
6. Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg
Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is met regionale overheden, de provincie Limburg en het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestart met samenwerking aan een vitaal platteland.
Gedeputeerde Staten hebben een bijdrageregeling vastgesteld voor de Zuidoostelijke zandgronden.
Met deze regeling worden vijf proeftuinen op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg mogelijk
gemaakt.
7. Statenmededeling actualiteiten stikstof

De ontwikkelingen rond aanpak stikstof bij het Rijk en binnen de provincie zijn zo divers en complex,
dat het college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten regelmatig informeren over de stand van
zaken. De derde Statenmededeling ‘Actualiteiten Stikstof’ gaat onder meer over het
stikstofregistratiesysteem, het informatiepunt stikstof en de wijziging beleidsregel Natuurbescherming
Noord-Brabant. Ook de structurele aanpak stikstof van het Rijk en de rapportages van de
adviescommissies Remkes (‘Stikstofproblematiek’) en Hordijk (‘Meten en Berekenen’) worden in de
update meegenomen.
8. Zienswijze herindelingsadvies gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint
Anthonis

Gedeputeerde Staten zijn positief over de herindeling van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint
Hubert en Sint Anthonis per 1 januari 2022. Zij hebben waardering voor de inzet en het
doorzettingsvermogen die getoond zijn om deze herindeling na jaren van discussie te realiseren. Wel
uitten zij zorgen over de positie van de gemeente Grave, die niet bij de herindeling betrokken is. Zij
zijn positief over de geplande dienstverleningsovereenkomst, die ervoor zorgt dat de uitvoering van
wettelijke taken en de dienstverlening aan de inwoners van Grave niet in het gedrang komen. Dit is
aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties medegedeeld.
9. Steunverklaringen t.b.v. aanvragen Woningbouwimpuls

De gemeenten Eindhoven, Helmond, Best, Geldrop-Mierlo en Breda willen gebruik maken van geld
dat het rijk beschikbaar stelt om woningbouw te versnellen. Het gaat om zo’n 4800 woningen in het
Stedelijk Gebied Eindhoven en een kleine 600 woningen in de gebiedsontwikkeling Crossmark in
Breda (het Havenkwartier). Het gaat hierbij vaak om dusdanig complexe plannen dat gemeenten met
tekorten zitten. Om ontwikkeling van het plan niet te vertragen, wil het rijk maximaal de helft van dit

tekort voor haar rekening nemen. Deze regeling heet de Woningbouwimpuls. Gedeputeerde Staten
vinden het van groot belang dat de woningbouwopgave voor Brabant door kan gaan en spreken
dan ook hun steun uit aan de aanvragen van de vijf gemeenten.

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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Overzicht besluiten Provinciale Staten 3 juli 2020
Provinciale Staten bevelen Ina Adema aan als commissaris van de Koning
Bravoflex koppelen aan WMO-vervoer, pilots Eindhoven, Helmond en Roosendaal stoppen
Brabant aan Rijk: meer geld nodig voor gemeenten
Provincie Noord-Brabant en Brainport werken samen om technisch personeel voor de klas te krijgen
met ‘hybride docenten’

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.

