Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
25 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. Aanpassing reglementen Brabantse waterschappen

Gedeputeerde Staten hebben de Derde wijzigingsbesluiten van de Reglementen voor de
waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel in ontwerp vastgesteld en leggen deze
ter inzage. De reglementen worden gewijzigd op verzoek van de waterschappen. Het betreft twee
technische wijzigingen. De Vereniging van Bos- en Natuureigenaren wordt de instantie die de
benoemingen voor de geborgde zetels van de Natuurterreinen verzorgt en leden van het dagelijks
bestuur van het waterschap kunnen op eigen initiatief met onmiddellijke ingang ontslag nemen.
2. Technische wijziging Statenvoorstel inpassingsplan Windenergie A16

Op 28 september 2018 nemen Provinciale Staten een besluit over het provinciaal inpassingsplan
Windenergie A16. Enige tijd geleden hebben Provinciale Staten reeds met een besluit gespecificeerd
welke soort vergunningen zij gaan vaststellen. Deze tussenstap was nodig om najaar 2018 de
vergunningen onder de Provinciale Coördinatie Regeling te kunnen afgeven. De
omgevingsvergunningen voor de bouw van windmolens maakten geen onderdeel uit van de
specificatie, omdat deze onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten zouden vallen. Recente
inzichten maken duidelijk dat ook de omgevingsvergunningen deel moeten uitmaken van de
Provinciale Coördinatieregeling. Gedeputeerde Staten stellen daarom aan Provinciale Staten voor de
omgevingsvergunningen alsnog te laten verlenen door GS, deze onder te brengen in de Provinciale
Coördinatieregeling en hierover gelijktijdig met het inpassingsplan op 28 september a.s. een besluit te
nemen.
3. ICT-lening VisitBrabant: opschorten start aflossing

Gedeputeerde Staten besluiten om VisitBrabant meer tijd te geven om een in 2014 verkregen lening
terug te betalen. De organisatie heeft, volgens afspraak, met de renteloze lening een innovatieve
website ontwikkeld waarop toeristen eenvoudig veel informatie kunnen vinden. Terugbetaling moet
plaatsvinden uit inkomsten van online verzamelde data over toeristen in Brabant, maar daarvoor blijkt
meer tijd nodig. VisitBrabant krijgt drie jaar extra om de mogelijkheden van commerciële toepassing
van haar data te onderzoeken.

4. Rivierverruiming, 2e tranche projecten voor Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten willen op korte termijn afspraken maken met het Rijk over nieuwe
rivierverruimingsprojecten langs de Maas. Voor bewoners en bedrijven langs de Maas zijn deze
projecten nodig om het gebied veiliger te maken bij extreem hoogwater. De traditionele manier om te
zorgen voor waterveiligheid is het verhogen van dijken, maar het Rijk en de provincie Noord-Brabant
en andere provincies, waterschappen en Maasgemeenten hebben sterke voorkeur voor het verruimen
van de rivier, omdat dat veel langer mee gaat en het gebied minder kwetsbaar maakt. Bovendien
wordt veiligheid dan gecombineerd met het ruimtelijk-economisch verbeteren van het gebied.
Gedeputeerde Staten willen bij de minister aangeven dat deze projecten belangrijk zijn voor NoordBrabant.

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 gemeente Laarbeek
26 september | 09:00 uur | Laarbeek | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente Laarbeek. Hij spreekt met het
college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en bezoekt
bedrijven, organisaties en instellingen. Het bezoek wordt afgerond met een kort persgesprek in het
gemeentehuis.
Statendag
28 september | 09.00 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.
Werkbezoek de Levende Beerse
29 september | 08:30 uur | Vessem | Erik van Merrienboer

Op zaterdag 29 september bezoekt gedeputeerde Erik van Merrienboer de Levende Beerse in
Vessem. Hij doet dit samen met raadsleden van de gemeenten Eersel en Oirschot en bestuursleden van
Waterschap De Dommel en Stichting Brabants Landschap. Centraal in deze gebiedsontwikkeling staat
onder meer het klimaatbestendig maken van het beekdal in combinatie met herstel van de
landschappelijke en ecologische kwaliteiten, de realisatie van natuur en het stimuleren van biologische
en natuurinclusieve landbouw.
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