Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
4 september 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. Eindbalans Beter Benutten Vervolg Brabant

Het landelijke programma Beter Benutten Vervolg is formeel afgerond. In het kader van dit programma
hebben in Brabant het ministerie van I&W, de provincie, de B5 steden en bedrijfsleven een aantal
concrete projecten en initiatieven uitgevoerd om het aantal meest vertraagde ritten op belangrijkste
corridors en tussen de steden met 10% te verminderen. In plaats van traditioneel asfalteren voor de
auto zijn alternatieven geboden aan reizigers en vervoerders om buiten de spits te reizen of op een
andere manier te reizen. Gedurende het programma waren in totaal meer dan 7.000 auto’s en
vrachtwagens minder op de weg tijdens de spits. Het programma laat zien dat vooral
gedragsmaatregelen waarbij de werkgever een rol heeft kan leiden tot spitsmijdingen. Gedeputeerde
Staten informeren de Staten met een statenmededeling en een eindbalans over de resultaten en de
leerervaringen van het programma.
2. Wijziging verordening ruimte voor Wereld van de Efteling 2030

Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van de gemeente Loon op Zand een wijziging van het
kaartmateriaal van de Verordening ruimte Noord-Brabant vastgesteld voor het bestemmingsplan
Wereld van de Efteling 2030. Hierdoor kan de gemeenteraad het bestemmingsplan voor uitbreiding
van het attractiepark en een nieuwe ontsluitingsweg vaststellen. De Efteling compenseert de
aangepaste begrenzing van Natuur Netwerk Brabant door circa 2,5 miljoen euro bij te dragen aan
een nieuwe natuurbrug ten zuiden van de Efteling.
3. Pilot Wet natuurbescherming met nieuwe aanpak ontheffingverlening
soortenbescherming

Gedeputeerde Staten hebben aan de woningbouwcorporaties Thuisvester en Leystromen langlopende
gebiedsontheffingen verleend op grond van de Wet natuurbescherming. Een ontheffing is nodig om
werkzaamheden te kunnen verrichten aan gebouwen waar beschermde diersoorten in zitten. De
corporaties hebben hiernaar onderzoek gedaan en een soortenmanagementplan opgesteld. De
verleende ontheffingen stellen de corporaties in de gelegenheid om de komende vijf jaar duizenden
woningen in Noord-Brabant natuurinclusief te renoveren. Dat houdt in dat de woningen duurzamer

worden gemaakt en dat diersoorten, zoals huismussen, zwaluwen en vleermuizen, beter worden
beschermd. Bovendien is nu niet meer voor elk individueel renovatieproject een ontheffing nodig, dus
minder procedures.
4. Wijziging Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de Verordening Ontgrondingen provincie NoordBrabant 2008 te wijzigen. De voorgestelde wijziging voorziet in herformulering van het artikel 9a
waaraan door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verbindende kracht is ontzegd.
De herformulering betreft vooral het nader duiden van het Brabantse natuurbeleid zodat duidelijk is
aan welk beleid de beoogde ontgronding moet worden getoetst. Ook worden enkele andere
technische wijzigingen in de verordening doorgevoerd.
5. Financiële verantwoording MIT Zuid 2017

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het eindverslag van de regeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT-regeling) in 2017 en hebben naar aanleiding daarvan de definitieve
cofinanciering beschikbaar gesteld. 130 mkb-bedrijven in Brabant kregen in 2017 in totaal zo’n 8
miljoen euro steun bij het ontwikkelen van nieuwe processen, producten en diensten. De drie Zuidelijke
provincies voeren deze regeling uit onder de noemer MIT-Zuid, met ondersteuning van het Rijk.
Provincie Noord-Brabant draagt hieraan jaarlijks bij.
6. Overname aandeel in Breedbandfonds Brabant BV van BOM Holding BV

Gedeputeerde Staten hebben, na eerdere instemming van Provinciale Staten, besloten het
breedbandfonds formeel te beëindigen. Het resterende bedrag in het fonds en de verstrekte leningen
worden door de provincie overgenomen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). De
provincie heeft het resterende bedrag gereserveerd voor uitvoering van haar ambities op het gebied
van digitalisering. Het fonds werd gesloten nadat in het najaar van 2016 bleek dat partijen met behulp
van private financiers, onder gunstigere voorwaarden, het buitengebied van glasvezel kunnen
voorzien. Het fonds voorzag daardoor niet meer in een behoefte en de provincie besloot het niet meer
open te stellen voor nieuwe aanvragen.
7. Actualisatie watervergunningen en aanpassing beleidsregel grondwaterbeheer

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn
te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit houdt in dat
historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden. Daarnaast worden
de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt en worden met vergunninghouders
afspraken gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

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.
Werkbezoek locaties Veghel, Helmond en Asten
5 september | 09.00 uur | Veghel | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat ontvangt samen met bestuurders van evofenedex, VNO-NCW
en Transport en Logistiek Nederland zijn collega’s uit Zuid-Holland, Gelderland en Limburg,

Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W. De bestuurders brengen een werkbezoek aan locaties in
Veghel, Helmond en Asten om te bekijken welke maatregelen mogelijk zijn om problemen met
vrachtwagen-parkeren aan te pakken.
Gemeentehuis Meijerijstad, Stadhuisplein 1, Veghel
Jaarmagazine ZET
5 september | 16.30 uur | Tilburg | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels neemt het jaarmagazine van ZET, ‘De Samenleving aan ZET’ in
ontvangst. Zet is het Brabants expertisecentrum voor participatie, toegankelijkheid en sociale innovatie.
Het magazine wordt uitgereikt bij ZET.
Taalhelden
6 september | 14.00 uur | ‘s-Hertogenbosch | Henri Swinkels

Tijdens het Taalheldenfestival in de Week van de Alfabetisering maakt gedeputeerde Henri Swinkels
bekend wie de Brabantse Taalhelden 2018 zijn. Dat gebeurt in de Muzerije in ’s-Hertogenbosch.
Opening Willem II Studio’s
7 september | 20.30 uur | ‘s-Hertogenbosch | Henri Swinkels

Met een toespraak opent gedeputeerde Henri Swinkels de Willem II Studio’s in ‘s-Hertogenbosch.
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.
Zuiderwaterlinie
8 september | 10.00 uur | Reek - Escharen| Henri Swinkels

In negentien etappes loopt gedeputeerde Henri Swinkels de Zuiderwaterlinie, van Bergen op Zoom tot
Grave, waar hij de laatste etappe op 16 september loopt en daarmee officieel het lange afstands
wandelpad langs de Zuiderwaterlinie officieel opent. Deze etappe loopt hij van Reek naar Escharen.
Scriptieprijs
8 september | 14.00 uur | ‘s-Hertogenbosch | Henri Swinkels

In het Noordbrabants Museum reikt gedeputeerde Henri Swinkels de Scriptieprijs Brabantse
Geschiedenis uit. De tweejaarlijkse prijs is een initiatief van Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging
Brabant en Zuidelijk Historisch Contact.
Popmonument
8 september | 19.30 uur | Bergen op Zoom | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels opent Popmonument in Hotel De Draak in Bergen op Zoom.

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 Goorlooppark
8 september | 10.30 uur | Helmond | Johan van den Hout

Samen met bestuurders van de gemeente Helmond en waterschap Aa en Maas opent gedeputeerde
Johan van den Hout het Goorlooppark, Het Goorlooppark is een groene wandel- en recreatieroute
met verschillende faunavoorzieningen, zoals poelen, en ecopassages.
(Arbergstraat 85, Helmond)
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. Ook gedeputeerde Henri Swinkels, met onder meer cultuur
en erfgoed in portefeuille, is aanwezig.
Zuiderwaterlinie
12 september | 09.30 uur | Escharen - Grave| Henri Swinkels

In negentien etappes loopt gedeputeerde Henri Swinkels de Zuiderwaterlinie, van Bergen op Zoom tot
Grave, waar hij de laatste etappe op 16 september loopt en daarmee officieel het lange afstands
wandelpad langs de Zuiderwaterlinie officieel opent. Deze etappe loopt hij van Escharen naar Grave.
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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