Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
3 juli 2018

Besluiten
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. Evaluatie provinciale milieuverordening

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een Statenmededeling over de uitgevoerde
evaluatie provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010, voor het onderdeel
grondwaterbescherming met het oog op waterwinning.
2. Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de aanleg van de nieuwe N629 tussen
Oosterhout en Dongen planologische mogelijk te maken door een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast
te stellen. Met brede steun van de omgeving is gekozen voor het alternatief ‘Bundeling Noord’ als
nieuw tracé voor de N629. De nieuwe weg ten noorden van het Wilhelminakanaal zorgt voor een
sterke verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in met name Dongen en zorgt voor een
betere doorstroming van het verkeer in de regio. Het college van Gedeputeerde Staten legt een PIP
voor dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten inclusief een uitgebreid
plan voor de compensatie van natuur in de directe omgeving, de mogelijkheid tot het verbeteren van
recreatiemogelijkheden en benodigde aanpassingen aan het onderliggend wegennet.
3. Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020

In 2016 hebben Provinciale Staten besloten tot een voortzetting van het Uitvoeringsprogramma Fiets in
de Versnelling met als doel het fietsgebruik te stimuleren met een groot aantal maatregelen. Een
belangrijk onderdeel van het programma is de realisatie van een Brabantbreed netwerk van
snelfietsroutes tussen economische centra om met name werknemers te verleiden de fiets te gebruiken
voor hun woon-werk-verkeer. Met een statenmededeling informeert het college van Gedeputeerde
Staten Provinciale Staten over de realisatie van het uitvoeringsprogramma tot nu toe.
4. Onderhoudsbijdrage provinciale vaarwegen – begrotingswijziging

De provincie is vaarwegbeheerder van de Dintel, de Mark, de Roode Vaart, het Mark-Vlietkanaal, de
Steenbergse en Roosendaalse Vliet en de Steenbergse en Heense haven. Zij heeft het waterschap
Brabantse Delta in medebewind opgeroepen voor de uitvoering van het onderhoud. Door risico-

gestuurd assetmanagement is geconstateerd dat de huidige bijdragen aan het vaarwegbeheer
ontoereikend zijn om de onderhoudsstaat op orde te brengen en op orde te houden.
Daarom stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om bij in de begroting 2019
eenmalig € 6,6 miljoen vrij te maken en structureel € 0,5 miljoen, bovenop de huidige bijdrage van
jaarlijks € 1,4 miljoen om de onderhoudsstaat van de provinciale vaarwegen op orde te brengen en
op orde te houden.

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 Gedeputeerde Staten een aparte persuitnodiging uit.

Brood en Spelen
4 juli | 14.00 uur | Barneveld | Erik van Merrienboer

Op donderdag 4 juli vindt de prijsuitreiking plaats van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. De
prijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met onder meer de
provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Erik van Merrienboer maakt een aantal winnaars bekend. De
ontwerpprijsvraag daagt grondeigenaren in het buitengebied en ontwerpers uit om samen plannen te
ontwikkelen voor locaties op de zandgronden in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Zestien
winnende teams, waarvan acht uit Brabant, krijgen elk 25.000 euro en begeleiding van experts om
hun inzending uit te werken tot een concreet en uitvoerbaar plan.
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam
5 juli | 16.30 uur | Rotterdam | Wim van de Donk en Erik van Merrienboer

Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, en gedeputeerde Van Merrienboer brengen samen
met initiatiefnemers van de gebiedsontwikkeling Mozaïek Dommelvallei een bezoek aan de expositie
van de IABR 2018 – 2020. Mozaïek Dommelvallei is geselecteerd als een van de praktijken in de
IABR en maakt deel uit van de expositie. Het gezelschap wordt deze middag rondgeleid door
Rijksbouwmeester Floris Alkemade.
Masterclass Wethouders Wonen
6 juli | 09.00 uur | Tilburg | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer verzorgt samen met anders sprekers een masterclass voor
(nieuwe) gemeentebestuurders met de portefeuille bouwen en wonen. Tijdens de masterclass wordt
onder meer ingegaan op de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en de opgaven in de
Brabantse Agenda Wonen. De masterclass is een initiatief van de Provincie Noord Brabant en
Bouwend Nederland regio Zuid.
N69 onherroepelijk
6 juli | 9.30 uur | Westerhoven | Christophe van der Maat en Johan van den Hout

Gedeputeerden Christophe van der Maat en Johan van den Hout staan samen met bestuurders en
betrokkenen uit de regio stil bij het feit dat de Raad van State alle bezwaren tegen het Provinciaal
Inpassingplan voor de Grenscorridor N69 heeft verworpen en de plannen voor de aanleg van een
nieuwe verbinding tussen de Belgische grens en Eindhoven onherroepelijk heeft verklaard.
Informatiecentrum N69, Braambos 5, Westerhoven.

Lectoraat Bodem HAS
6 juli | 13.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met de HAS voor het
instellen van een Lectoraat Bodem.
Noordrand Midden
6 juli | 15.00 uur | Etten-Leur | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout ondertekent de samenwerkingsovereenkomst Noordrand Midden,
samen met bestuurders van waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer. De samenwerking moet
de realisatie van natte natuurparels en daarmee ook de totstandkoming van het Natuurnetwerk
versnellen.
Woningbouwproject Gerwen ZO
11 juli | 15.00 uur | Gerwen | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer verricht samen met Wethouder Caroline van Brakel en oud
wethouder Martien Jansen van de gemeente Nuenen de officiële starthandeling van het
woningbouwproject Gerwen-ZO.
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