Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
27 augustus 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. Verzoek toepassen hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant
van Waterschap de Dommel

Gedeputeerde Staten verlenen een vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming aan Waterschap
De Dommel voor het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan de riooltransportleiding ter hoogte van
Gijzenrooi en de Stratumse Heide te Eindhoven. De werkzaamheden vinden plaats in de nabijheid van
het Natura 2000-gebied ‘Strabrechtse Heide & Beuven’, waardoor de maximaal per inrichting uit te
geven ontwikkelingsruimte wordt overschreden op grond van de Beleidsregel natuurbescherming
Noord-Brabant. Gezien het algemeen belang van een goede rioolinfrastructuur is besloten af te wijken
van de beleidsregel en de hardheidsclausule toe te passen om vergunningverlening mogelijk te maken.
2. Verzoek toepassen hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant
voor Schaapskooi Rozephoeve

Gedeputeerde Staten verlenen een vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming aan BV
Schaapskooi Rozephoeve voor de exploitatie van een schaapskooi aan de Oirschotsebaan 53 te
Oisterwijk. De schaapskooi is gelegen in de nabijheid van het Natura 2000-gebied ‘Kampina &
Oisterwijkse Vennen’, waardoor de maximaal per inrichting uit te geven ontwikkelingsruimte wordt
overschreden op grond van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant. Gelet op het belang
van natuurbehoud door begrazing op deze locatie is besloten af te wijken van de beleidsregel en de
hardheidsclausule toe te passen om vergunningverlening mogelijk te maken.
3. Toepassen hardheidsclausule PMV-grondwaterbescherming voor aanleg
ontsluitingsweg in waterwingebied Aalsterweg/Klotputten

GS geven de gemeente Eindhoven toestemming voor het aanleggen van een ontsluitingsweg in het
waterwingebied Aalsterweg/Klotputten (nabij de Stappendijk) in Eindhoven. Deze ontsluitingsweg is
nodig ten behoeve van een park-and-ridevoorziening in Eindhoven Deze nieuwe voorziening moet de
verkeersdruk in het centrum van Eindhoven verminderen. Normaal gesproken is het aanleggen van
wegen in waterwingebieden verboden. GS maken in dit geval een uitzondering omdat het weigeren

van de aanleg van de weg een onevenredig groot nadeel zou opleveren. De drinkwatervoorziening
loopt op geen enkele wijze gevaar.
4. Financiering Zero Emissie bussen

In de afgelopen maanden hebben de provincie Noord-Brabant, gemeente Breda, vervoerder Arriva,
Pitpoint en WaterstofNet de mogelijkheden onderzocht om 10 dieselbussen in het stadsvervoer te
vervangen door waterstofbussen. Het onderzoek naar de kosten, kansen en risico’s voor
waterstofbussen wijst onder meer uit dat de introductie van 10 waterstofbussen een aanvullende
investering door regionale partners vraagt van € 10 miljoen, door hogere aanschaf- en
onderhoudskosten van de bussen. De projectpartners vinden een dergelijke investering niet
verantwoord. In 2022 gaat een nieuwe OV-concessie in West-Brabant van start en de verwachting is
dat vanaf dat moment het OV in West-Brabant in zijn geheel zero emissie zal rijden zonder
aanvullende investeringen.
5. Overzicht gemaakte afspraken mobiliteit

In het jaarlijkse BO-MIRT-overleg met het Rijk en tijdens vier regionale ontwikkeldagen hebben de
provincie en alle Brabantse gemeenten afspraken gemaakt over regionale mobiliteitsprojecten. Het
gaat om gezamenlijke lobbytrajecten, uit te voeren onderzoeken, experimenten en investeringen in
concrete mobiliteits- en infrastructuurprojecten. Gedeputeerde Staten stuurt het overzicht met de
afspraken ter informatie naar Provinciale Staten.
6. Haalbaarheidsonderzoek energiedoelstelling 2030

Onderzoek in opdracht van de provincie wijst uit dat de energiedoelstellingen voor 2030 in Brabant
haalbaar zijn. Hierbij is rekening gehouden met de beschikbare ruimte en met ontwikkelingen op het
vlak van techniek, de dalende prijzen en de acceptatie van techniek. Het onderzoek geeft tevens
inzicht in de mogelijke rollen die partijen binnen Brabant voor de provincie zien om als Brabant de
doelstellingen te halen. Gedeputeerde Staten bieden de onderzoeksresultaten aan Provinciale Staten
als input voor de menings- en besluitvorming rondom de provinciale Energieagenda 2019-2030.
7. Bestuursrapportage 2018

Gedeputeerde Staten hebben de Bestuursrapportage 2018 vastgesteld en zenden deze aan
Provinciale Staten. In de bestuursrapportage rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten
over de voortgang van de uitvoering in 2018 en doen zonodig voorstellen tot bijsturing. Een van de
voorstellen is om de vrije begrotingsruimte voor 2018 van € 43,5 mln door te schuiven naar de jaren
2020 t/m 2022, zodat in de volgende bestuursperiode jaarlijks in totaal € 46,5 mln beschikbaar is
voor nieuwe beleidsvoorstellen.

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.

Opening landgoedpark Mattemburgh
30 augustus | 14.00 uur | Hoogerheide | Erik van Merrienboer

Op 30 augustus verricht gedeputeerde Van Merrienboer de opening van landgoed Mattemburgh, na
de voltooiing van diverse restauratieprojecten rond de orangerie en het landgoedpark.
Statendag
31 augustus | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag. Onderdeel van deze dag is de plenaire
Statenvergadering in de Statenzaal.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
Heusden bestaat 700 jaar
31 augustus | 18:45 uur | Heusden | Wim van de Donk

In dat kader hebben Judith Baas en Mabel Mangnus een fototentoonstelling gemaakt ‘Inwoners van
Heusden’ waarin zij oude en nieuwe Heusdenaren portretteren. De commissaris van de Koning opent
de tentoonstelling in de voormalige Katholieke Kerk, Hertogin Johanna van Brabantstraat 13,
Heusden.
Werkbezoek Denemarken
5-7 september | Kopenhagen | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Van Merrienboer neemt deel aan een werkbezoek aan Kopenhagen en Malmö in het
kader van vitale centrumgebieden. Kopenhagen is koploper op gebied van duurzame verstedelijking,
waar bedrijfsleven, overheidspartners, burgers en kennisinstellingen samen werken aan duurzame
innovatie. Met de meereizende (nieuwe) bestuurders van Brabantse middelgrote steden wordt tijdens
het werkbezoek tevens ingezet op bestuurlijk commitment voor nieuwe regionale
samenwerkingsafspraken en een lerend netwerk van Brabantse middelgrote steden voor de aanpak
van leegstand, centrumontwikkeling en duurzame verstedelijking.
Bezoek Minister-President Ramelow
7 september | 08:45 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

Minister-President Ramelow van de Duitse deelstaat Thüringen bezoekt Brabant. Hij wordt op het
provinciehuis ontvangen door de commissaris van de Koning. Verder wordt een bezoek gebracht aan
de High Tech Campus en het Vincentre in Nuenen.
Opening Gertrudiskerk
7 september | 15:30 uur | Bergen op Zoom | Wim van de Donk

Op 16 september vindt in Bergen op Zoom de Brabant Stoet plaats waar 110 groepen uiting geven
aan de cultuur van optochten en parades in het oude Hertogdom Brabant. In de Gertrudiskerk opent
de commissaris van de Koning een tentoonstelling over loopcultuur, van carnaval, gilden, processie,
driekoningen tot een Koninklijk bezoek.

Opening de Blauwe Kei
10 september | 14:30 uur | Veghel | Wim van de Donk

H.M. Koningin Maxima opent cultureel centrum de Blauwe Kei in het CHV complex in Veghel. De
commissaris van de Koning vergezelt H.M.
Jaarlijkse herdenking Brabantse gesneuvelden
12 september | 19:00 uur | Waalre | Wim van de Donk

In Waalre vindt in de Willibrorduskerk de jaarlijkse herdenking van de Brabantse gesneuvelden plaats.
Het thema dit jaar is ’vertel het verhaal’. De muzikale begeleiding is in handen van het Andels Fanfare
Corps. Na de herdenking vindt de kranslegging plaats in de provinciale gedenkplaats, het Oude
Wilibrorduskerkje.
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Fonds helpt (jonge) boeren om stal te vernieuwen
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Negatief zwemadvies IJzeren Man in Eindhoven ingetrokken
Gewassen beter bestand tegen droogte met camerasystemen uit Eindhoven
‘Slimme Reis!’ biedt alternatieven voor autoverkeer op A2 tussen Weert en Eindhoven

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.

