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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. Zienswijze winningsplan Waalwijk-Noord

Gedeputeerde Staten dienen een zienswijze in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
tegen het besluit om in te stemmen met het nieuwe winningsplan van het bedrijf Vermillion voor
gaswinning bij Waalwijk-Noord. De provincie streeft naar een energievoorziening die vrij is van CO2emissie en wil daarom de productie van duurzame energie stimuleren. Het is in de ogen van
Gedeputeerde Staten dan ook een verkeerd signaal om nu in te stemmen met een winningsplan dat
beoogt om meer gas te gaan winnen op de bestaande locaties. Dit besluit past bovendien niet in de
afbouwfase van de kleine gasvelden. De provincie is daarnaast tegen fracking bij de winning van gas.
2. Advies opsporingsvergunning aardwarmte West-Brabant en Terheijden

Gedeputeerde Staten adviseren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om aanvullende
voorwaarden op te nemen in de opsporingsvergunningen voor Terheijden en voor West-Brabant, en de
hiermee concurrerende delen van de vergunningen Breda, Noordwest-Brabant en Zuidwest-Brabant.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de keuze van een boorlocatie en zijn erop gericht bij
toekomstige aardwarmtewinning de gevolgen voor natuur, milieu en infrastructuur te minimaliseren.
Gedeputeerde Staten adviseren daarnaast om de opsporingsvergunningen in diepte te begrenzen en te
beperken tot het gebied waar daadwerkelijk gezocht wordt naar aardwarmte. Het advies van
Gedeputeerde Staten is afgestemd met de gemeenten waar de aanvragen betrekking op hebben en het
waterschap Brabantse Delta. De drinkwaterbedrijven zijn hierover geïnformeerd.
3. Geen scholingsvoucher voor ZZP'ers

Gedeputeerde Staten hebben, na bestudering van verschillende onderzoeken, besloten om geen
scholingsvouchers beschikbaar te stellen aan zelfstandig ondernemers zonder personeel. Provinciale
Staten hebben op 21 juni 2017 een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten vroegen te
onderzoeken of het mogelijk is ZZP'ers te ondersteunen die minimaal twee jaar actief zijn en een
inkomen tot maximaal 120 procent van het Sociaal Wettelijk Minimum verdienen. Uit diverse
internationale onderzoeken blijkt dat scholingsprogramma’s over het algemeen de arbeidsmarktkansen
van deze doelgroep niet significant vergroten. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten niet over

te gaan tot het uitgeven van vouchers.
4. Evaluatie economisch beleid

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de tussenevaluatie door Technopolis van het
‘economisch programma Brabant 2020’. De onderzoekers bekeken het beleid dat is gericht op het
versterken van de belangrijkste economische sectoren van Brabant. Zij concluderen dat het beleid in het
algemeen nuttig en effectief is en adviseren om het, met een actualisatie, voort te zetten. Gedeputeerde
Staten delen het onderzoek met Provinciale Staten met een Statenmededeling.
5. Subsidies voor samenwerking tussen hightech en agrofoodsector

Gedeputeerde Staten verlenen subsidies voor in totaal € 1.190.425 aan Agrifood Capital, Food Tech
Brainport, REWIN en ZLTO voor ondersteuning van innovatieve projecten waarin de agrofood en
hightech sector samenwerken. Het gaat om projecten in verschillende regio's van de provincie waarmee
de agrofoodsector nieuwe technologie toepast, bijdraagt aan gezondheid of het circulair maken van de
economie. De regionale partners bieden ondernemers onder andere hulp bij deelname aan Europese
programma's.
6. Beantwoording brief van Peelgemeenten over bestuurlijke samenwerking

Gedeputeerde Staten hebben een reactie vastgesteld op de ontvangen brief d.d. 6 maart 2018 van de
gezamenlijke Peelgemeenten over bestuurlijke samenwerking in de Peelregio.
7. Begrotingssubsidies voor Korte Keten 2.0 en Dairylink

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 125.000,- aan De Dobbelhoeve Melk BV ten
behoeve van het project Dairylink en € 209.940,- aan Geodan B.V. ten behoeve van het project Korte
Keten 2.0 Lokaal en Digitaal. Door ondersteuning van Dairylink wordt de ontwikkeling van de eerste
‘melkfabriek’ op de boerderij mogelijk gemaakt waardoor niet alle melk van meerdere boerderijen wordt
gemengd maar het mogelijk wordt te kiezen van welke koe en boerderij je melk wilt drinken. Door
ondersteuning van Korte Keten 2.0 wordt een internetplatform mogelijk voor agrarische ondernemers die
hun producten directer aan de klant willen verkopen. Beide initiatieven dragen bij aan verduurzaming
van de agrofoodsector.
8. Werkbezoek Estland met Pact Brabant bestuurders

Gedeputeerde Pauli reist van 25 tot en met 28 oktober 2018 naar Estland voor een werkbezoek van
Pact Brabant. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd. Doel van de reis is kennis en inzicht
opdoen van digitalisering van de economie en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt. Estland
wordt gezien als land waar samenleving en overheid vooroplopen in het toepassen van internet en
nieuwe technologie. Pact Brabant is een bestuurlijk overlegorgaan van vertegenwoordigers van sociale
partners, overheden en onderwijsinstellingen in Brabant. Zij willen door samenwerking actuele
arbeidsmarktvraagstukken signaleren en oplossen.
9. Wet Bibob breder ingezet o.a. bij subsidieverlening

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) zal ook structureel
worden ingezet bij het verlenen van subsidies en vastgoedtransacties van de provincie. Dat blijkt uit een
Statenmededeling die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten zenden. Ook wil het college meer
aandacht besteden aan bewustwording in de organisatie ten aanzien van de vraag met wie zaken

wordt gedaan.

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.

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.

Weblogs van
Erik van Merrienboer: De Loire vergeten in Brabant

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Zwijnentafel Heeze-Leende komt met voorstel maatregelpakket
Provincie en vfonds investeren in herdenking 75 jaar leven in vrijheid
Provincie en gemeenten maken N264 Uden - Haps klaar voor de toekomst
Schoner grondwater voor landbouw en drinkwater
Acht Brabantse winnaars van prijsvraag Brood en Spelen bekend
Nieuwe naam voor alle Hoogwaardige Openbaar Vervoer; Bravodirect

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.

