Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
2 oktober 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. Begrotingssubsidie aan Breedband Tilburg BV ten behoeve van de realisatie van de
Tilburg Fiber Exchange (TiFX)
Gedeputeerde Staten verstrekken een lening van € 100.000 aan Breedband Tilburg B.V. voor het
realiseren van een internetknooppunt waarmee lokale, regionale en interregionale netwerken kunnen
worden verbonden. Het huidige knooppunt van Breedband Tilburg B.V. krijgt een nieuw gebouw voor
de server(s). Het bedrijf kan met de lening van de provincie daarin extra ruimte maken voor
toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. Het mogelijk maken een groot internet knooppunt in Tilburg is
een eerste stap in de realisatie van een groot en toegankelijk netwerk in Brabant. Deze zogeheten
BrabantRing moet het voor aanbieders en gebruikers van diensten mogelijk maken om veilig met elkaar
te communiceren.
2. Statenmededeling Rivierverruiming; 2e tranche projecten voor Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten informeren de Provinciale Staten over het voornemen om op korte termijn
afspraken te 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. Het
Rijk, de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland, waterschappen en Maasgemeenten
hebben sterke voorkeur voor een combinatie van het verruimen van de rivier en dijkversterkingen.
Rivierverruiming maakt het mogelijk om veiligheid te combineren met het ruimtelijk-economisch
verbeteren van het gebied langs de Maas en is bovendien een robuuste, toekomstbestendige
oplossing. Met dit voornemen willen Gedeputeerde Staten bij de minister aangeven dat deze projecten
belangrijk zijn voor Noord-Brabant.
3. Uitbreiding voucheraanpak (VABIMPULS) voor veehouders die willen omschakelen

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de regeling die nu in werking is voor stoppende
veehouders wordt uitgebreid voor de veehouders die willen omschakelen. Zij kunnen een voucher
krijgen voor advies over omschakelen door deskundigen van VABIMPULS.

4. Verrekening Natura2000-middelen met Limburg

Provincie Limburg en provincie Noord-Brabant verrekenen de financiële middelen voor het uitvoeren
van natuurherstelmaatregelen voor twee grensoverschrijdende N2000-gebieden, Peelvenen en
Weerter- & Budelerbergen, waar beide provincies natuurherstelmaatregelen uitvoeren.
5. Zienswijze op financiële stukken Omgevingsdienst Brabant-Noord

Gedeputeerde Staten stellen voor om bij het dagelijks bestuur van de ODBN zienswijzen in te brengen
naar aanleiding van de herziene begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019. Gedeputeerde
Staten constateren dat de begrotingen zijn vertraagd en daardoor niet voldoen aan bepaalde
bestuurlijke kaders. Bovendien sluit het provinciale budget niet aan bij de door de ODBN voorziene
structurele kostenstijging van 18%. Deze kostenstijging kan dit jaar eenmalig worden opgevangen
binnen de provinciale begroting, maar vanaf 2019 is een aanpassing aan het nieuwe kostenniveau
noodzakelijk.
6. Bouwstenennotitie Circulaire Economie 2019-2028

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over voorstellen voor aanvullend en geactualiseerd
beleid voor circulaire economie. De provincie wil dat overheden, inwoners en bedrijven in Brabant
grondstoffen en materialen vaker en slimmer hergebruiken om zo de economie te verduurzamen en
meer concurrerend te maken. Zij moeten zich daarbij vooral richten op de bouw en de infrastructuur,
de voedingsindustrie en de landbouw en de maakindustrie. Gedeputeerde Staten reserveren
€ 400.000 uit bestaande exploitatiemiddelen voor projecten in 2019, waarmee zij een eerste stap
willen zetten in de uitvoering van deze ambitie.
7. Voortgang procedure OOC Beheer

Gedeputeerde Staten maken hun standpunt over de voortgang van de procedure bij OOC Beheer
B.V. kenbaar aan de initiatiefnemer in verband met het uitblijven van een toereikende aanmeldnotitie
m.e.r. en de vergunningsaanvraag, waarbij de initiatiefnemer ingaat op belangrijke aspecten zoals de
cumulatie van geur. Gedeputeerde Staten geven aan welke gevolgen dit kan hebben voor het inzetten
van het provinciaal ruimtelijk instrumentarium. Het gaat hierbij om het plan van OOC Beheer om in
Oss een mestverwerkingsinstallatie te realiseren in samenwerking met boerencoöperatie MACE.
8. Programma Versterken Sociale Veerkracht: Uitvoeringsagenda 2019

Eind 2016 hebben Provinciale Staten de kaders voor het lerende programma Versterken Sociale
Veerkracht (VSV) vastgesteld. De lerende aanpak is uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Veerkrachtige
mensen, veerkrachtig Brabant 2017-2020. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de
voortgang en de agenda voor volgend jaar.

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 Bergen op Zoom
3 oktober | 09:00 uur | Bergen op Zoom | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente Bergen op Zoom. Hij spreekt
met het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en
brengt een bezoek aan bedrijven en instellingen. Na afloop vindt een kort persgesprek plaats.
Statendag
5 oktober | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
Opening kantoorpand Interfood
6 oktober | 10:45 uur | Bladel | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning opent het vernieuwde kantoorpand van Interfood, Lange Trekken 2.
Jubileumconcert Philharmonie Zuidnederland
6 oktober | 20:00 uur | Eindhoven | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning woont een uitvoering van Skrjabins Prometeus bij. Dit jubileumconcert
van de Philharmonie Zuidnederland, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan, wordt uitgevoerd samen
met het Brabant Koor, Lichtkunstenaars Blauwe Uur en de acteurs René van Zinnicq Bergman en Sanna
Samina Hanssen een spectaculair ‘gesamt Kunstwerk’ van licht en geluid. Frits Philips Muziekcentrum.
Voorstelling ‘De Stormruiter’
7 oktober | 17:00 uur | Leeuwarden | Wim van de Donk

Ter gelegenheid van Leeuwarden/Fryslan Culturele Hoofdstad, wordt de voorstelling ‘de Stormruiter’
uitgevoerd. De commissaris van de Koning woont de voorstelling in het WTC Expo bij, samen met de
commissarissen van de Koning van de overige provincies.
Ontmoetingsdag Breda
10 oktober | 19:00 uur | Seppe | Wim van de Donk

De Vereniging van Brabantse Gemeenten houdt haar Ontmoetingsdag op Breda International Airport.
De commissaris van de Koning is een van de sprekers.
Hoofdliedendag Brabantse gilden
13 oktober | 09:00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

De jaarlijkse Hoofdliedendag van de Brabantse gilden begint met een H. Mis in de Sint Jan en een
ontvangst op het provinciehuis door de commissaris van de Koning.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: Omschakelen naar goud uit Brabant
Erik van Merrienboer: Besluit over windmolens A16

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Groene Haltes brengen natuur dichtbij wandelaar
Eerste gedeelte Randweg Baarle open voor verkeer
Gouden duim voor Angelique Schets
Overzicht besluiten Provinciale Staten 28 september 2018
Staten stellen Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout vast
Provinciale Staten stellen Provinciaal Inpassing Plan Windenergie A16 vast
Staten nemen afscheid van Jan Heijman (Lokaal Brabant)
Provincie: knelpunten arbeidsmigratie regionaal oplossen
Een nieuw toekomstperspectief voor stoppende agrarische ondernemers

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.

