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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. Meer budget voor Europese subsidieregeling voor versterking arbeidsmarkt

Gedeputeerde Staten dragen circa € 2,7 mln. bij aan het Europese programma OPZuid voor
projecten die bijdragen aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het
aantal projectvoorstellen van goede kwaliteit was hoger dan verwacht. Besloten is om het eerder
begrote bedrag van € 1,3 mln. voor cofinanciering aan te vullen met € 1,4 mln. Alle Brabantse
projectvoorstellen van onderwijsinstellingen en mkb-bedrijven, die binnen het subsidieplafond vallen,
kunnen hierdoor worden gehonoreerd. De provincie en de Europese Unie investeren hiermee
gezamenlijk in versterking van de, op dit moment, krappe arbeidsmarkt.
2. Statenmededeling droogte

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de droogtesituatie van 2018. Zij
gaan in op de gevolgen voor Noord-Brabant en de voorbereiding op de effecten van langdurige
droogteperioden.
3. Onderzoek naar zonne-energie op daken van logistieke bedrijven

Uit onderzoek van de provincie blijkt dat het stimuleren van zonne-energie op daken van logistieke
bedrijven kansrijk is. De provincie heeft dit onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een motie van
Provinciale Staten. Een substantieel deel van de huidige 1000 hectare aan logistieke daken en 670
hectare kavels voor nieuwe logistieke bedrijven kan voor zonne-energie gebruikt worden. Het
onderzoek heeft ook belemmeringen voor het realiseren van zonne-energie in beeld gebracht en hoe
diverse partijen kunnen samenwerken om die belemmeringen weg te nemen.
4. Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL

Gedeputeerde Staten (GS) informeren Provinciale Staten over de 4e Voortgangsrapportage van het
programma SmartwayZ.NL. In deze rapportage legt de programmaraad SmartwayZ.NL
verantwoording af aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, het Limburgs Parlement en de Tweede
Kamer. Het programma SmartwayZ.NL wordt steeds zichtbaarder in het nationale, regionale en lokale
beleid. Het is in lijn met de paragraaf Smart Mobility in het Regeerakkoord 2017-2021, sluit aan op

de hoofdlijnen van het nog vast te stellen nationale klimaatakkoord 2018, is verankerd in de Brainport
Nationale Actieagenda en heeft een plek in de gemeentelijke coalitieakkoorden 2018-2022. In de
verslagperiode zijn onder meer de Startbeslissing MIRT-VerkenningA58 Tilburg-Breda ondertekend
door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, het ontwerp-PIP N279 vastgesteld door GS, Mobility
Market geïntroduceerd op de A2 Weert-Eindhoven, twee maatregelen uit het no regretpakket A2
Weert Eindhoven uitgevoerd en € 55,75 miljoen subsidie verleend voor de uitvoering van het
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost- Brabant. In deel II van Voortgangsrapportage is een volledig
overzicht van de vorderingen binnen de acht deelopgaven opgenomen.
5. Deelname aan coöperatie DOVA U.A. voor uitvoering van openbaar vervoerbeleid en
reisinformatie

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om toe te treden tot de coöperatieve vereniging
“Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.” om samen met andere overheden de reeds
bestaande landelijke samenwerking op het gebied van openbaar vervoerbeleid en openbaar vervoer
reisinformatie efficiënter te organiseren. Het college legt dit voorgenomen besluit eerst aan Provinciale
Staten voor, die eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar kunnen maken. GS nemen pas daarna
een definitief besluit over de voorgenomen toetreding.
6. Ervaringen met De Schoonmaak Coöperatie

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
kansen krijgen om (begeleid) werkervaring op te doen en zo de kans op het vinden van een baan te
vergroten. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de ervaringen met deelname aan
De Schoonmaak Coöperatie in de afgelopen twee jaar. In deze periode waren elk kwartaal tussen de
45 en 52 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag bij de provincie. In de afgelopen
twee jaar zijn 32 medewerkers door- en uitgestroomd, onder andere naar andere locaties met meer of
minder begeleiding. Vijf medewerkers hebben zich ontwikkeld tot zelfstandige schoonmakers en zijn
geplaatst bij een locatie zonder begeleiding. Zeven medewerkers zijn uitgestroomd naar regulier werk.
Met de deelname aan De Schoonmaak Coöperatie voldoet de provincie ook aan de wettelijke
vereisten van de Participatiewet.
7. Reis gedeputeerde Pauli naar China

Economiegedeputeerde Bert Pauli reist van 1 tot en met 8 november a.s. naar China. Hij brengt eerst
een bezoek aan de stad Chengdu om te verkennen of meer samenwerking mogelijk is op gebied van
logistiek, gezien de spoorverbinding van deze stad met Tilburg. Vervolgens reist hij naar verschillende
steden in de regio Jiangsu waarmee Brabant al bijna 25 jaar een goede relatie heeft. De
gedeputeerde spreekt in deze regio met overheden, ondernemers en investeerders om de
samenwerking met Jiangsu verder te versterken en uit te bouwen.
8. Verlenen begrotingssubsidie aan VNO-NCW Brabant Zeeland inzake het project Pact
Brabant Robotisering

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 75.000 subsidie te verlenen aan VNO-NCW Brabant
Zeeland voor het uitvoeren van een proefproject dat bedrijven stimuleert en helpt bij het gebruik van
robots. Doel van het project is om 300 bedrijven en 3000 werknemers in de komende 3 jaar
‘robotproof’ te maken. De vier Brabantse arbeidsmarktregio’s zijn partner in het project en dragen
gezamenlijk ook € 75.000 bij. Het is een initiatief van PACT-Brabant, samenwerkingsverband van
Brabantse werkgevers, werknemers, overheden en kennisinstellingen. Na afloop van het project zullen
de partners hun bevindingen openbaar maken.

9. Stand van zaken omtrent mestbewerking in Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de omvang van het Brabantse mestoverschot
en de vergunde capaciteit voor mestbewerking. Op dit moment kan op basis van de verleende
omgevingsvergunningen 62% van het mestoverschot worden bewerkt.
Gedeputeerde Staten hebben op basis van jurisprudentie en onderzoek vastgesteld dat niet de
provincie, maar de betreffende gemeenten het bevoegd gezag Omgevingswetvergunning is van acht
mestbewerkingsbedrijven. De provincie overlegt hierover met de gemeenten en zorgt voor een
adequate overdracht van de dossiers. Daarbij zal de provincie specifiek om aandacht vragen voor de
provinciale regels met betrekking tot volksgezondheid en geur, die doorgaans niét door gemeenten
worden gehanteerd.

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.

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

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Begroting 2019: blijven investeren in Brabantse opgaven
Van Geel verkenner voor proefcasus Eindhoven Airport
Fusie brengt noodzakelijke bestuurskracht voor Nuenen

Piketdienst

Piketdienst
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