Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
23 januari 2018

Besluiten
Ten behoeve van de media zijn hieronder de besluiten van Gedeputeerde Staten kort weergegeven.
Over sommige besluiten sturen GS aparte persberichten uit om de media te informeren. Voor
antwoorden op Statenvragen klik op: www.brabant.nl/statenvragen.

1. Wijzigingen in regelgeving met betrekking tot water

Gedeputeerde Staten hebben een ontwerp vastgesteld voor het wijzigen van de regelgeving met
betrekking tot water. Het gaat hier om de derde wijzigingsverordening water. Dit ontwerpbesluit past
onder andere de gebiedsbegrenzing voor normen wateroverlast aan en stelt de aanwijzing en
normering van regionale waterkeringen bij.
2. Advies over opsporingsvergunning aardwarmte in Drechtsteden

Gedeputeerde Staten adviseren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om aanvullende
voorwaarden op te nemen in de opsporingsvergunning Aardwarmte Drechtsteden. Deze voorwaarden
zijn relevant voor de keuze van een boorlocatie en zijn erop gericht bij toekomstige aardwarmtewinning
in het gebied de gevolgen voor natuur, milieu en infrastructuur te minimaliseren. GS adviseren daarnaast
om de opsporingsvergunning te beperken tot het gebied waar daadwerkelijk gezocht wordt naar
aardwarmte Het advies van GS is afgestemd met de gemeenten Werkendam en Woudrichem en het
waterschap Rivierenland.
3. Strategische visie Waalwijk en gemeentelijke motie over bestuurskracht

Gedeputeerde Staten hebben een schriftelijke reactie gegeven op het verzoek van de gemeenteraad
van de gemeente Waalwijk, tot het nemen van de leiding door de provincie in het proces tot versterking
van de bestuurskracht van de Langstraatgemeenten. In een gesprek met de drie Langstraatgemeenten
(Waalwijk, Heusden, Loon op Zand) is de stand van samenwerking uitvoerig besproken. Daarin is door
alle betrokkenen geconcludeerd dat de gemeenten zélf in 2018 een hernieuwde impuls aan hun
samenwerking willen geven. Om die reden hebben GS het verzoek uit Waalwijk afgewezen.
4. Overzicht kaartwijzigingen in Verordening ruimte

In november 2016 hebben Gedeputeerde Staten toegezegd Provinciale Staten periodiek te informeren
over kaartwijzigingen op grond van de Verordening ruimte Noord-Brabant. Provinciale Staten ontvangen
daarom een overzicht van de kaartwijzigingen die tussen april en december 2017 hebben
plaatsgevonden.

5. Provinciaal Inpassingsplan voor N629 Oosterhout - Dongen
Gedeputeerde Staten leggen het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N629 Oosterhout –
Dongen ter inzage voor eenieder om op te reageren. Het ontwerp PIP, een provinciaal
bestemmingsplan, bevat de uitgewerkte plannen voor het tracé van de nieuwe provinciale weg tussen
Oosterhout en Dongen. Bij de uitwerking van de plannen voor de N629 is samen met de betrokken
gemeenten veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het landschap waar de weg straks doorheen
loopt. Eerder stemden de gemeenteraden van de beide gemeenten al in met het uitgewerkte
voorkeurstracé. Het ontwerp PIP ligt tussen 25 januari en 9 maart ter inzage. Daarna nemen Provinciale
Staten in het najaar een definitief besluit over het tracé en kan de realisatie, afhankelijk van de juridische
procedures in de eerste helft van 2020 starten.
6. Kadernota 2019 ODZOB
Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de Kadernota 2019 van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant (ODZOB). Provinciale Staten worden over deze beleidsmatige en financiële kaders
van de dienst geïnformeerd via een Statenmededeling.
7. Deskundigenpanel Veehouderij
Gedeputeerde Staten stellen een Deskundigenpanel Veehouderij in. Dit panel vervangt twee bestaande
adviescommissies van GS, te weten het Panel Zorgvuldige Veehouderij en de Commissie van
Deskundigen (verordening natuurbescherming). Daarnaast zal het nieuwe panel adviezen uitbrengen in
het kader van de nog in ontwikkeling zijnde beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties.
Door al deze taken te combineren bundelt de provincie op efficiënte wijze veel expertise en ervaring in
een onafhankelijk deskundigenpanel. Het nieuwe panel zal onder andere adviezen uitbrengen over
vernieuwende bedrijfsconcepten in veehouderijen, aanpassingen van emissie-eisen in de verordening
natuurbescherming en over technische mogelijkheden ter beperking van de gezondheidsrisico’s bij
mestbewerkingsinstallaties.

Activiteiten
Leden van Gedeputeerde Staten nemen deel aan tal van bijeenkomsten. Bijeenkomsten met een
openbaar karakter staan hieronder weergegeven ten behoeve van de media. Voor sommige
bijeenkomsten sturen GS een aparte persuitnodiging uit.

VPRO Tegenlicht Meet up
23 januari | 19.30 uur | Stadsbibliotheek ’s-Hertogenbosch | Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings neemt deel aan de discussiebijeenkomst van VPRO Tegenlicht. Het
onderwerp is Boer zoekt Voedselflat, naar aanleiding van Tegenlicht documentaire over intensieve
akkerbouw.
Presentatie Bestuurskunde
24 januari | 13.00 uur | Tilburg | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat is voorzitter van de jury bij een de presentatie van zeven team
met derdejaarsstudenten Bestuurskunde die voor het vak Publieke beleidsanalyse een advies moeten
geven over uiteenlopende onderwerpen als leefbaarheid, digitalisering en energietransitie.
(Universiteit van Tilburg, Prof Cobbenhagenlaan 125 Tilburg)

Feestelijke oplevering natuurherstelmaatregelen
24 januari | 11.30 uur | Wintelre | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout is aanwezig bij de feestelijke oplevering van de
natuurherstelmaatregelen rond het Groot en Klein Meer. (Bosschuur, Merenweg 2a)
Manifest Sociale Veerkracht
24 januari | 18.00 uur | Oisterwijk | Henri Swinkels

Tijdens een evenement over het versterken van sociale veerkracht in De Tiliander in Oisterwijk spreekt
gedeputeerde Henri Swinkels over dit onderwerp.
Aftrap nieuwe editie publiekscampagne
25 januari | 10.00 uur | Eindhoven | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat geeft samen met coureur Tom Coronel en partners van onder
andere gemeenten, scholen, politie en Veilig Verkeer Nederland de aftrap voor een nieuwe editie van
de publiekscampagne voor ‘Brabant gaat voor ‘NUL verkeersdoden’. In 2018 wordt de campagne
specifiek gericht op het onderwerp snelheid. Logischerwijs vindt de kick-off daarom plaats op een locatie
waar snelheid een voorwaarde is, het kartcircuit. (Indoor karting Hezemans, Vijfkamplaan 18,
Eindhoven)
Energielandschap
25 januari | 16.00 uur | Tilburg | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels reikt de prijzen uit van Moving the Future, waarbij kunstenaars hebben
gekeken naar de vormgeving van het energielandschap van de toekomst. Dat gebeurt tijdens een
bijeenkomst van bkkc over dit onderwerp. (bkkc, Spoorlaan Tilburg)
‘Natuur in eigen hand’
25 januari | 18.00 uur | Tilburg | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout levert een bijdrage aan ‘Natuur in eigen hand’, een bijeenkomst
voor iedereen die zelf nieuwe natuur wil aanleggen (Cinecitta, Willem II-straat 29).
Koningshoevenabdij
26 januari | 09:00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

Op de Koningshoevenabdij steekt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de eerste spade in
de grond voor de bouw van een waterzuivering.
Schoolschrijver
26 januari | 09.00 uur | Eindhoven | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels spreekt bij de officiële opening van de schoolschrijver. Die wordt
gehouden in sporthal Eckart aan de Airbornelaan in Eindhoven.
Veldrijden
28 januari | 14.30 uur | Hoogerheide | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels reikt een prijs uit tijdens de UCI WorldCup Veldrijden in Hoogerheide.
Herdenkingsbijeenkomst watersnoodramp
1 februari | 10.30 uur | Ouwerkerk | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout vertegenwoordigt het provinciebestuur tijdens de Nationale
herdenkingsbijeenkomst van de watersnoodramp in 1953 (Watersnoodmuseum, Weg van de

Buitenlandse Pers 5).
Energietop Metropoolregio Eindhoven
1 februari | 13.00 uur | Nuenen (theater Het Klooster) | Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zal spreken op de energietop Metropoolregio Eindhoven.
Gemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden zullen op deze top spreken over het belang van
een regionale energie alliantie.
Ingebruikname nieuwe randweg
1 februari | 15.00 uur | Haps | Christophe van der Maat

Het verkeer heeft er inmiddels al gebruik van genomen, maar op 1 februari nemen gedeputeerde
Christophe van der Maat en wethouder Gerard Stoffels van gemeente Cuijk samen met een aantal
jeugdige inwoners van Haps de nieuwe komomleiding van de N264 bij Haps in gebruik. Met de
ingebruikname van de nieuwe randweg hoeft het verkeer niet langer door de kern van Haps te rijden en
wordt symbolisch ‘nieuw leven’ gegeven aan de kern van het dorp. (De Posthoorn, Kerkstraat 6 Haps)

Weblogs van

Erik van Merrienboer: Leven in leegstand
Anne-Marie Spierings: Brabant best bestuurde decentrale overheid

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Overzicht besluiten Provinciale Staten 19 januari 2018
Afscheid en beëdiging in Provinciale Staten
Provincie Noord-Brabant uitgeroepen tot best bestuurde decentrale overheid van Nederland
Brabantse schoolpleinen gaan groen kleuren

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 06-27745200.

