Stand van zaken moties en toezeggingen per 7 februari 2018
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

3995537

Provinciale Staten
d.d. 15-04-2016

C.A. van
der Maat

Het onderzoek en de gewenste samenwerking worden thans
voorbereid. Zodra daartoe aanleiding is informeren wij PS over
de stappen in dat proces.

4068497

Provinciale Staten
d.d. 23-09-2016

C.A. van
der Maat

4112122

PS 11-11-2016

J.J.C. van
den Hout

Motie M24: Gedeputeerde Van der Maat zegt toe,
met betrokken gemeenten en provincie Utrecht
spoedig onderzoek naar een spoorverbinding tussen
Breda en Utrecht verrichten. Dit onderzoek verrijken
met een smart OV-corridor als oplossingsrichting.
Toezegging uit de vergadering van PS d.d. 23
september 2016 door Gedeputeerde Van der Maat
over het over 2 jaar informeren van Provinciale
Staten over de ervaringen met betrekking tot de
Schoonmaak Cooperatie.
Motie M1 Kwalitieitscriteria VTH: Dragen het college
op: Bij de bestuursrapportages in 2017 aan te
geven welke kwaliteitsdoelen en -normen sinds 1
januari 2017 door het college zijn vastgesteld en/of
gehanteerd bij de vthtaken, al dan niet in overleg
met de andere bevoegde gezagen in
Noord-Brabant; Bij de bestuursrapportages in 2017
aan te geven welke doorlooptijden zijn gerealiseerd
sinds 1 januari 2017, verdeeld naar meldingen,
aanvragen om vergunningen, doorlooptijden van
toezichtstrajecten en doorlooptijden van
handhavingstrajecten; hierbij gaat het steeds om
inrichtingen waarvoor de provincie het bevoegd
gezag is.
In de actualisatie van het programma provinciale
wegen de optie van ‘ Gelders asfalt’ meenemen als
een van de mogelijkheden om via innovatie tot stiller
asfalt te komen.

4112236

PS 11-11-2016

C.A. van
der Maat

De wens van PS om te monitoren op kengetallen is kenbaar
gemaakt aan de Schoonmaak Coöperatie. De Schoonmaak
Coöperatie heeft de managementinformatie hier inmiddels op
aangepast en er zal in het najaar van 2018 een rapportage aan
PS aangeboden worden.
Zoals aangegeven in de statenmededeling over de Opdracht
2017 wordt over termijnafhandeling, naleefpercentage en de
mate van ernstige overtredingen periodiek gerapporteerd.
Een gedeelte van de gevraagde indicatoren zijn niet beschikbaar.
Hierover heeft u in september een memo gedeputeerde ontvangen
(4251272). De overige relevante indicatoren maken onderdeel uit
van de provinciale jaarstukken 2017. Deze staan geagendeerd
voor de Statenvergadering van 18 mei 2018.

De keuze voor de toepassing van een bepaalde soort asfalt is
afhankelijk van de specifieke problematiek die met een
wegenbouwproject opgelost moet worden. Onderzoek naar de te
kiezen verharding van wegen vindt plaats op basis van maatwerk
in ieder wegenbouwproject en vindt borging in de kwaliteitseisen
die PS in 2018 over het onderhoud van provinciale wegen zullen

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4112311

4112325

4112338

4112619

4122924

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

vaststellen.
Themavergadering H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe dat dat de Stand van zaken per 13 februari 2016: toezegging wordt pas
Ruimte
Merrienb Provinciale Inpassingsplannen (PIP’s) GOL
gestand gedaan bij aanbieding van het stuk aan PS, dat is
18-11-2016
oer
West en GOL Oost tegelijkertijd qua besluitvorming voorzien medio juli 2018
aan PS zullen worden voorgelegd.
PS 11-11-2016
J.J.C. van PS informeren over de uitkomsten van de evaluatie
PS worden in de 1e helft van 2017 geïnformeerd over de
den Hout naar de investeringsfondsen, waaronder het GOB,
uitkomsten van de evaluatie naar de investeringsfondsen,
en pas daarna een besluit nemen over een eventuele waaronder het GOB. Een besluit over een eventuele aanpassing
aanpassing van beleidskaders en financiering.
van de beleidskaders en financiering vindt in samenhang plaats
met de evaluatie van BrUG. Deze wordt in de 2e helft van 2017
aan de Staten aangeboden.
Evaluatie fondsen is in case C2203141/4154115 aangeboden
aan PS vervolgens heeft er een themabijeenkomst plaatsgevonden
op 13/10 waar de informatiebehoefte en de bijbehorende KPI's
GOB zijn besproken en vervolgens zijn de (nieuwe) KPI's
vastgelegd in het dossier beleidsactualisatie BRUG onder
casenummer C2215468/4279665
PS 11-11-2016
C.A. van Richting PS t.b.v. het nieuwe actieplan Geluid de
De voorbereiding voor het Actieplan Geluid 2018 start begin
der Maat consequenties van het verhogen of verlagen van de 2017. Het in beeld brengen van de consequenties van het
plandrempel geluid in beeld brengen.
verhogen of verlagen van de plandrempel is daar onderdeel van.
Eind 2017 stellen wij een plandrempel vast. Hierover informeren
wij de Staten met een statenmededeling. In het Actieplan Geluid
verwerken we de keuze voor een plandrempel. Wij verwachten
het Actieplan Geluid 2018 in mei 2018 vast te kunnen stellen.
PS 18-11-2016
H.J.A. van Gedeputeerde van Merrienboer zegt toe dat PS
Stand van zaken op 5 december 2016: Als voor de realisatie van
Merrienb zullen worden meegenomen bij beslissingen
transformaties van leegstaand vastgoed in combinatie met de
oer
met grote financiële impact ten aanzien van de
realisatie van provinciale opgaven beslissingen met grote
Brabantse aanpak van leegstand
financiële impact aan de orde zijn, dan zal GS daarvoor de door
PS vastgestelde kaders voor de betreffende provinciale opgave
hanteren en PS conform die kaders betrekken. Als bij beslissingen
met grote financiële impact de inzet van nieuwe provinciale
middelen aan de orde is zal GS PS uiteraard actief betrekken
(budgetrecht).
PS 02-12-2016
J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout gaat na of er een
SVZ 5 februari 2018
den Hout betere systematiek kan komen t.a.v. het controleren Er is inmiddels een handreiking ontwikkelt met een landelijke
op lege vergunningen bij veehouderijen
aanpak voor het toezicht en handhaving op onbenutte

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken
ontwikkelingsruimte. De provincie is inmiddels gestart met toezicht
en handhaving hierop.
Het onderzoek naar de mogelijkheden om onbenutte ruimte terug
te laten komen in het PAS-systeem (technisch onderzoek) is nog niet
afgerond. De verwachting is dat dit medio 2018 wordt afgerond.
Wij zullen u voor de zomer via een memo op de hoogte brenge

4122969

PS 02-12-2016

L.W.L.
Pauli

4129647

PS 16-12-2016

L.W.L.
Pauli

4145988

Themabijeenkomst Mw.
Landbouw d.d.
M.J.G.
03-02-2017
Spierings

4180714

Provinciale Staten
21-04-2017

J.J.C. van
den Hout

SvZ 11 juli 2017
Op verzoek van Noord-Brabant is landelijk afgesproken dat
uiterlijk op 1 januari 2018 een onderzoek wordt uitgevoerd ihkv
de uitgifte van ontwikkelingsruimte. In dit onderzoek wordt ook
gekeken naar de mogelijkheden om niet gebruikte ruimte (loze
ruimte in vergunningen, meldingen, prioritaire projecten) terug te
laten komen in het PAS-systeem.
De provincie wacht dit onderzoek af. Wij zullen u voor de zomer
via een memo op de hoogte brengen van de stand van zaken en
de ontwikkelingen op dit gebied.
Gedeputeerde Pauli zegt toe het breedbandfonds te De evaluatie van het breedbandfonds is in februari 2017
evalueren en medio 2017 met een voorstel te komen afgerond en de resultaten zijn weergegeven in het rapport van
over de toekomst van het Breedbandfonds Brabant
KplusV. In samenhang met de bestuursopdracht digitalisering
wordt een voorstel voorbereid over de toekomst van het fonds
(zie tevens toezegging 4187375).
Gedeputeerde Pauli heeft ter zake het statenvoorstel Hierover is een memo gedeputeerde gestuurd op 15/11/2017
98 / 16 naar aanleiding van de bijdrage van de
heer Steenbakkers toegezegd dat er nog met
financieringsvragen naar staten wordt gekomen
maar dat die nog een paar maanden op zich laten
wachten.
De evaluatie van de huidige werkwijze van de
Wij zullen de evaluatie van de huidige werkwijze meenemen in de
urgentieteam wordt meegenomen bij de
evaluatie van de UBA. Mocht uw Staten zelf constateren dat deze
evaluatie van de UBA. Mocht PS constateren dat
evaluatie niet voldoende is, dan vragen wij uw Staten tzt ons
deze evaluatie niet voldoende is volgt er
college te verzoeken om een aparte evaluatie.
nog een aparte evaluatie
Motie M4 Omgevingsdiensten: Vragen het college
De pilot (een onderzoek) loopt, hierover is PS middels een
binnen drie maanden actief alle Brabantse
statenmededeling geïnformeerd.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

gemeenten te benaderen om deel te nemen aan een
pilot die minimaal een half jaar duurt, waarbij alle
taken en bevoegdheden in het kader van de Wabo
volledig worden gemandateerd aan een regionale
omgevingsdienst. Na afloop van de pilot deze te
evalueren en de resultaten aan Provinciale Staten
mee te delen, waarbij in ieder geval wordt
aangegeven hoeveel efficiencywinst er is geboekt
door partijen.
Motie M16b Brabantse ZZP Voucher:Vragen GS te
onderzoeken of het mogelijk is om in Noord-Brabant
een scholingsvoucher in het leven te roepen voor
ZZP-ers die minimaal twee jaar actief zijn en met een
inkomen tot maximaal 120 procent van het Sociaal
Wettelijk Minimum.

De afronding (rapportage van het onderzoek) volgt in januari
2018. Met de 3 directeuren van de omgevingsdiensten is
afgesproken het onderzoek te agenderen in de AB's van februari
2018 (moet nog besloten worden in DB's). Daarna kan het
worden afgerond. Wij verwachten PS in april-mei via een
statenmededeling te kunnen informeren over het bereikte resultaat
en de vervolgstappen.

4180804

Provinciale Staten
21-04-2017

L.W.L.
Pauli

4180811

Provinciale Staten
21-04-2017

J.J.C. van
den Hout

Motie M22 Verbeterde surveillance in het
buitengebied: Verzoeken GS ervoor te zorgen dat
het project SSIB blijvend ingezet kan worden en
hiervoor voldoende financiële en/of andere
middelen beschikbaar te stellen.

4180830

Provinciale Staten
21-04-2017

J.J.C. van
den Hout

Motie M39 Klein leuk spul in de Brabantse natuur
(wezel, otter hermelijn): Dragen Gedeputeerde
Staten op om de subsidieregeling verbindingen en
landschap Noord-Brabant uit te breiden met
mogelijkheden voor de wezel, otter en hermelijn;
Provinciale Staten bij de begroting 2018 een
voorstel voor te leggen met kosten en dekking
hiertoe.

In de motie wordt gerefereerd aan een project in Amsterdam. Dat
wordt dit najaar geëvalueerd. Alvorens zelf een regeling in het
leven te roepen, lijkt het ons college raadzaam de resultaten
daarvan af te wachten zodat we de ervaringen mee kunnen
nemen in ons onderzoek.
Overigens wordt ook in Brabant geëxperimenteerd rond scholing
van ZZP-ers, onder andere in het project “Innovatieve
kennisoverdracht ZZP’ers West-Brabant”. Wij zullen bezien, op
basis van de resultaten daarvan, of verbreding in de rede ligt,
dan wel dat een combinatie van scholingsmogelijkheden mogelijk
is.
Wij zijn hier mee bezig. Wij overwegen om dit te gaan regelen via
de Perspectiefnota 2018. Hierover zijn nog geen beslissingen
genomen. Wij verwachten u medio maart met een
statenmededeling hierover te kunnen informeren of dit door gaat
of wat voor andere mogelijkheden wij zien om deze motie uit te
voeren.
Aan de motie wordt invulling gegeven door:
• Huidige regeling wordt beoordeeld op de mogelijkheden voor
ontsnipperingsmaatregelen voor de soorten Otter, Wezel en
Hermelijn.
• Bepalen relatie met onderzoek naar resterende knelpunten
provinciale en gemeentelijke wegen voor fauna
• Bepalen relatie met begroting 2018
Via de Subsidieregeling Natuur Paragraaf Verbindingen en
landschap kunnen subsidies aangevraagd worden voor

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4180858

Provinciale Staten
21-04-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4187375

PS d.d.
21-04-2017

L.W.L.
Pauli

4191888

Provinciale Staten
d.d. 19-05-2017

Inhoud motie / toezegging

Motie M41 Scharrelt u even een kippencoalitie bij
elkaar: Dragen het College van GS op te
onderzoeken op welke - niet financiële - wijze kan
worden bijgedragen aan de wens van de
koplopende pluimveehouders om een fijnstof
reducerend stalconcept te realiseren waarbij vrije
uitloop mogelijk is; PS hierover via een
Statenmededeling uiterlijk in december 2017 te
informeren
Ged. Pauli zegt toe bij de uitwerking van de
bestuursopdracht over digitalisering ook te kijken
naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt en het
arbeidsmarktbeeid. Tevens hierin mee te nemen de
evaluatie van het breedbandfonds en een voorstel
over de toekomst van het Breedbandfonds Brabant
(zoals toegezegd in PS van 2 december 2016).

H.J.A. van Motie M1 Versterken Controlerende taak 1:
Merrienb verzoeken Gedeputeerde Staten bij behandeling
oer
van de jaarrekening 2017 van de Provincie Noord
Brabant een verantwoordingsbrief, naar voorbeeld
van onze nationale verantwoordingsbrief, toe te

Stand van Zaken
ontsnipperingsprojecten voor gemeentewegen voor de soorten
wezel, otter en hermelijn.
Voor 2018 is € 170.000,- extra opengesteld die benut kan
worden voor ontsnipperingsproject voor wezel, otter en hermelijn.
Wij nemen de uitwerking van deze motie mee in de integrale
uitwerking van onze inzet op het stimuleren van ontwikkeling van
nieuwe stalconcepten. Voor de pluimveehouderij zullen wij uw
Staten hierover niet apart berichten in een statenmededeling in
december. Uw Staten worden in het voorjaar 2018 nader
geïnformeerd over innovatieve stalconcepten voor de
verschillende type veehouderijen.

In de Bestuursopdracht Digitalisering wordt de evaluatie van het
Breedbandfonds en een voorstel over de toekomst van het
Breedbandfonds Brabant meegenomen. Op 1 december vindt een
oordeelsvormende PS bijeenkomst rondom de evaluatie van het
Breedbandfonds Brabant plaats. Op 23 februari 2018 wordt een
Statenvoorstel Digitalisering aangeboden aan PS. Onderdeel
daarvan is de evaluatie en zijn voorstellen over de toekomst van
het Breedbandfonds Brabant, naast andere
digitaliseringsvoorstellen.
Digitalisering wordt ook ter hand genomen in het
Arbeidsmarktbeleid. In het kader van Pact Brabant wordt door
BZW, SER, Reshoring Connection en provincie verkend welke
kansen digitalisering en robotisering biedt voor de arbeidsmarkt.
Daarin worden tevens verbindingen gelegd met initiatieven die
zich daarop richten als JADS, Robot academie etc. Dit moet leiden
tot gemeenschappelijke aanpak voor verzilveren kansen als
gevolg van digitalisering en robotisering.
27 juni 2017: uitvoering van deze motie wordt betrokken bij
evaluatie jaarrekening/perspectiefnota 2017 en voorbereiding
P&C cyclus 2018.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4211437

PS 07-07-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4211470

PS 07-07-2017

J.J.C. van
den Hout

4211492

PS 07-07-2017

J.J.C. van
den Hout

4231955

PS 07-07-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4232102

PS 07-07-2017

J.J.C. van
den Hout

Inhoud motie / toezegging
voegen; voor de bepaling van de
focusonderwerpen in een later stadium met PS in
overleg te gaan.
Motie M9a - Geen risico's met de volksgezondheid:
Verzoeken Gedeputeerde Staten om zo snel mogelijk
na vaststelling van de wijziging Verordening ruimte
te komen tot een gezondheidskader voor
mestverwerkende installaties en hierover te
rapporteren aan Provinciale Staten.
Motie M5 - Meten is weten-2: Verzoeken
Gedeputeerde Staten De huidige inspanning inclusief
kosten van stikstofmetingen in Brabant in kaart te
brengen; De meerjarige resultaten van de
stikstofdepositiemetingen te delen met PS; richting PS
met een voorstel te komen hoe we de
stikstofdepositie waar nodig beter kunnen meten en
monitoren en waar dit extra geld kost; Dit voorstel
via een begrotingswijziging voor te leggen aan PS.
Motie M18 - Moreel appel op retailsector om de
verduurzaming van de agrarisc: PS spreken uit dat
zij een klemmend moreel appel doen op alle
sleutelfiguren in de retailsector om hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen ten
einde de verduurzaming van de agrarische sector te
ondersteunen.
Gedeputeerde Spierings zegt toe om het onderzoek
naar de huisartsengegevens toe te sturen zodra dit
beschikbaar is en te bekijken wat dit betekent voor
het moratorium ten aanzien van de geitenhouderijen
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe n.a.v. M18
om een moreel appel te doen op alle partijen die
onderdeel zijn van de keten die te maken hebben
met de veehouderij om hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen teneinde de
verduurzaming van de agrarische sector te
ondersteunen

Stand van Zaken

Afgedaan

Wij stellen begin 2018 een nieuwe beleidsregel vast over
gezondheid irt mestbewerkingsinstallaties. Uw staten worden tzt
hierover geïnformeerd.

Op 10 oktober 2017 is een Statenmededeling aan PS verstuurd
over "Ammoniakmetingen in Noord-Brabant" (GS: 4256593, PS:
4263696).
Hiermee is invulling gegeven aan Motie M5 "Meten is weten 2".

Afgedaan

Motie doet een appel op sleutelfiguren in de retailsector en bevat
geen actie/verzoek aan GS.

Afgedaan

Uw Staten zullen de resultaten van het onderzoek ontvangen,
zodra deze beschikbaar zijn.

Stuknr. Vergadering POHO
4232689

Inhoud motie / toezegging

Woordvoerdersov H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer neemt mee dat PS
erleg Bestuur en
Merrienb hecht dat GS kijken naar hun woordvoering in het
Financiën van d.d. oer
kader van de jaarrekening;
07-07-2017

4232698

Woordvoerdersov H.J.A. van
erleg Bestuur en
Merrienb
Financiën van d.d. oer
07-07-2017

4252322

Provinciale Staten
08-09-2017

4254023

Themabijeenkomst H.A.J.M.
Samenleving
Swinkels
8-9-2017

4254144

Woordvoerdersov C.A. van
erleg Mobiliteit
der Maat
8-9-2017

C.A. van
der Maat

Stand van Zaken
11 oktober 2017: Bij ieder P&C document wordt door GS een
woordvoeringsstrategie opgesteld. Door gedeputeerde wordt
onderzocht welke mogelijkheden er zijn rond de
jaarverantwoording 2017 zodat beter kan worden aangesloten
bij de behoeften van PS.
7 februari 2018: in het platform P&C is gesproken over de
uitwerking van deze toezegging en e.e.a. krijgt beslag bij de
voorstellen. De toezegging is hiermee afgedaan.
1 november 2017: De cyclus en mogelijkheden worden
beschreven en ingebracht in het platform P&C op 15 december
2017.

Gedeputeerde Van Merrienboer denkt na over de
opzet van de P&C-cyclus en mogelijkheden tot
bijsturing en de wijze waarop dit te agenderen. Dit
is mee te nemen (mogelijk via het presidium) naar het
platform P&C.
7 februari 2018: Tijdens platform P&C is van gedachten gewisseld
over de mogelijkheden. E.e.a. krijgt beslag in de voorstellen. De
motie is hiermee afgedaan.
Motie M4 - onderzoeksrapport Zuidelijke
Er is eind oktober een gesprek geweest met de Zuidelijke
Rekenkamer naar verkoop van Attero: Verzoeken
Rekenkamer. De input uit dit gesprek is verwerkt in de
Gedeputeerde Staten om: 1) Z.s.m. met een nota
statenmededeling die aan PS is gestuurd.
richting PS te komen waarin in ieder geval wordt
gemeld: welke maatregelen men t.a.v. de archivering
specifiek heeft genomen? Welke verbeterslagen /
suggesties zijn geïdentificeerd? Welke inmiddels al
zijn opgepakt/ doorgevoerd? Het tijdspad wanneer
deze maatregelen zijn afgerond? Hoe GS deze
verbeteringen duurzaam wil borgen in de
organisatie? 2) Om met de Zuidelijke Rekenkamer in
een verdiepend gesprek te gaan om te kijken hoe
men kan leren van hun expertise/ervaringen.
GS gaan constructief in overleg en hierbij naar de
In overleg met de philharmonie zuidnederland zijn de prestaties
gevolgen kijken ten aanzien van educatie met
voor 2018 en 2019 vastgesteld. PS hebben op 19.01.2018 een
philharmonie zuidnederland’
memo gedeputeerde ontvangen waarin de uitkomsten van dit
constructieve overleg staan.
PS te informeren over het proces rondom het
Indien er meer bekend is over het te doorlopen proces volgt een
perspectief van Eindhoven Airport en de
memo gedeputeerde.
uitgangspunten waarmee GS zullen deelnemen aan

Afgedaan
Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4254217

4254264

4265930

4269811

4269819

4269829

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

dat proces, zodra daarover meer bekend is.
Themabijeenkomst H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe in het
11 oktober 2017: Windmolens produceren veel data over
Ruimte
Merrienb (ontwerp)PIP te borgen dat een technologisch
opbrengsten, geluid, slagschaduw etc. Samen met ontwikkelaars
15-09-2017
oer
monitoringsysteem wordt ingezet ten aanzien van de wordt de komende maanden (in het vergunningentraject)
normen voor geluid en slagschaduw
onderzocht, hoe met de nieuwste technieken, deze data wordt
ontsloten en gebruikt voor monitoring en handhaving van de
molens langs de A16.
Themabijeenkomst H.J.A. van Gedeputeerde stuurt een notitie met daarin de
4 oktober 2017: de planning is om de notitie in het eerste
Ruimte 15-9-2017 Merrienb mogelijkheden om het ontwikkelbedrijf in te
kwartaal 2018 naar PS te sturen.
oer
zetten voor de duurzame energietransitie
Themabijeenkomst H.A.J.M. Halverwege volgend jaar kunnen we een schets
Voor de zomer van 2018 ontvangen Provinciale Staten een
Samenleving
Swinkels
geven hoe we weer nieuwe instrumenten hebben
voortgangsrapportage met de gevraagde informatie.
13-10-2017
ontdekt, hoe we die uit ontwikkelen, hoe dit
terugslaat voor een deel in de provinciale
organisatie, dan wel hoe andere maatschappelijke
organisaties en partijen daar een rol in willen
pakken
Provinciale Staten H.A.J.M. Actuele motie M1 - Nationaal Designmuseum in het Verkennende gesprekken met partners lopen.
d.d. 27-10-2017
Swinkels
Evoluon: verzoeken Gedeputeerde Staten om bij de
minister, verantwoordelijk voor cultuur, aan te
dringen op het vestigen van een nationaal museum
voor design in Eindhoven; met Philips, gemeente
Eindhoven, Designacademy en andere partners
zoals bijvoorbeeld ASML, in overleg te treden, om
het Evoluon te ontwikkelen tot dit nationaal museum
voor design.
Provinciale Staten H.J.A. van Motie M3 - Bestuursrapportage 2017: Verzoeken
Vanaf 2018 wordt de gerapporteerde afwijking in de
d.d. 27-10-2017
Merrienb Gedeputeerde Staten om de genormeerde
jaarrekening gemeten t.o.v. de begroting.
oer
onderbesteding van maximaal 10% in de
7 februari 2018: Deze motie is opgenomen in de werkwijze van
jaarrekening te meten ten opzichte van de
FPC bij het opstellen van de P&C documenten. De motie is hiermee
oorspronkelijke jaarlijkse begroting in plaats van de afgedaan.
BURAP.
Provinciale Staten H.J.A. van Motie M4 - Bestuursrapportage 2017: Verzoeken
De in de motie genoemde instructies worden uitgevoerd in de
d.d. 27-10-2017
Merrienb Gedeputeerde Staten om eenduidige en
Burap 2018.
oer
transparante bewoordingen te gebruiken in de
bestuursrapportage; maximaal 3 woorden te

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4269893

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

4269900

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

4269989

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

gebruiken in de gehele bestuursrapportage om op,
voor en achter in uitvoering te duiden; In de gehele
bestuursrapportage streefwaarden op te nemen; Bij
concrete streefwaarden, concrete resultaten op te
nemen, indien er geen meetbare resultaten zijn een
korte toelichting te geven waarom deze niet
beschikbaar zijn.
Mw.
Ged. Spierings zegt toe via een memo gedeputeerde Zie ook toezegging 4231955.
M.J.G.
PS te informeren over de ontwikkelingen van het
Spierings onderzoek naar de gezondheidseffecten rondom
Het vervolgonderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken en
geitenhouderijen.
behelst onder andere een epidemiologische analyse van
huisartsengegevens over de jaren 2014-2016 in het VGO-gebied
(deel van Noord-Brabant en het noorden van Limburg) om na te
gaan of de eerder gevonden verbanden ook in deze jaren
optreden. De verwachting is dat dit deelonderzoek medio 2018
kan worden afgerond. Een van de aanbevelingen uit het laatste
onderzoek is om deze analyse ook in andere gebieden uit te
voeren om te zien of hetzelfde effect hier ook optreedt. Op dit
moment wordt gekeken welke gebieden in andere provincies dan
Noord-Brabant en Limburg voldoen aan de randvoorwaarden
voor een dergelijke analyse. Dit deelonderzoek kan naar
verwachting medio 2019 worden afgerond. Tegelijkertijd vindt er
onderzoek plaats naar de oorzaken van de verhoogde ziektedruk
rond geitenhouderijen. Het totale onderzoek kan naar
verwachting in 2020 worden afgerond. (Zie ook kamerbrief
DGAN-DAD / 17182185)
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om in het 1 februari: Burap 2018 staat nu gepland voor behandeling in PS
Merrienb platform Planning & Control te bespreken of de
op 28 september. Dit is een maand eerder dan in 2017.
oer
behandeling van de Bestuursrapportage vervroegd
kan worden naar de 1e of 2e PS-vergadering na het
zomerreces.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe dat zodra 13 december 2017: Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van
Merrienb het nieuwe administratiesysteem actief is per
het nieuwe administratiesysteem. De informatiebehoefte van PNB
oer
kwartaal de grote afwijkingen, n.a.v. de
en de ontwikkelingen vanuit Bewegen in de Organisatie zijn
kwartaalafsluiting, te rapporteren aan PS. Uiterlijk
leidend voor deze nieuwe administratie. Met de herinrichting
voor de nieuwe bestuursperiode wordt een meer
wordt ook een rapportagecyclus op kwartaal basis ingericht. De

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4276459

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4276479

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

4276500

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

passend rapportagecyclus opgeleverd. Dit zal in
samenwerking met PS in het Platform P&C worden
opgezet en uitgewerkt.
Motie M2 -ondersteuning gemeenten rond
energietransitie: Verzoeken Gedeputeerde Staten
om er een actieve bijdrage aan te leveren dat er in
alle Brabantse regio's regionale
energiestrategieën tot stand komen; te bevorderen
dat alle gemeenten na maart 2018 de
energietransitie als speerpunt in de nieuwe
coalitieprogramma's opnemen; in kaart brengen wat
de rol van de provincie kan zijn om de regionale
energiestrategieën tot uitvoering te brengen en PS
hierover te informeren bij de perspectiefnota 2018.
Motie M12- Statenvoorstel 66/17 Uniformiteit
Bravo bussen: Roepen het college op bij de
‘Bravo’-partners voor reizigersvriendelijke
uniformiteit te gaan pleiten voor alle
‘Bravo'- bussen, niet alleen qua naam, maar zeer
zeker ook voor wat betreft gebruik
kortings- en studentenkaarten, ritprijzen en tarieven.
Deze uniformiteit zoveel mogelijk een onderdeel te
laten zijn bij verdere experimenten en pilots
Vernieuwing OV; » Met de ‘Bravo’-partners te gaan
onderzoeken in hoeverre het technisch haalbaar is
of dat met één Brabantse OV-app, alle
‘Bravo’-diensten (zoals de Flexbus) te zien, te
betalen en te bestellen zijn en hierover aan PS te
rapporteren.
Motie M27 - Statenvoorstel 66/17 Provinciehuis als
e-catcher: Verzoeken Gedeputeerde Staten om een
concreet plan te maken om (innovatieve) technieken
voor energiebesparing en opwekking toe te passen in, op en om het
provinciehuis, zodat het provinciehuis een
herkenbare E(ye)-catcher van de energietransitie

planning is dat het nieuwe systeem in de 2e helft 2018
operationeel is, uiteraard na uitgebreide testfase en met minimale
impact op het lopende begrotingsjaar.
Uw Staten hebben in december 2017 een statenmededeling
ontvangen, waarin uw informatie krijgt over de stand van zaken
van de regionale energiestrategieën, en de rol die de provincie
speelt bij de totstandkoming.

Het bevorderen van reizigersvriendelijke uniformiteit heeft altijd
onze aandacht. PS zullen hierover nader worden geïnformeerd
middels een memo gedeputeerde.

Aan dit plan wordt momenteel gewerkt.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4276506

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4276523

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4276538

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

Inhoud motie / toezegging
wordt.
Motie M28a - Statenvoorstel 66/17 Campagne Een
dumper is een stumper: roept Gedeputeerde Staten
op om het initiatief te nemen om de campagne 'Een
dumper is een stumper' in Noord-Brabant voor de
zomer van 2018 op te starten, door een verkenning
uit te voeren en uiterlijk bij de Perspectiefnota 201 8
te komen met een voorstel voor de uitvoering (incl.
de financiering,
met aandacht voor een nulmeting en evaluatie).
Motie M30 - Statenvoorstel 66/17 Brabantse
sportclubs kampioen energiebesparing: Verzoeken
Gedeputeerde Staten om actief aan te moedigen dat
alle Brabantse sportclubs
energiebesparingsmaatregelen nemen; te
onderzoeken of de financiering van deze
energiebesparingsmaatregelen een versnelling kan
opleveren, hoe deze zo effectief mogelijk,
bijvoorbeeld via het energiefonds of door hen op te
zetten partnerships, uitgevoerd kan worden en
daartoe PS uiterlijk bij de volgende perspectiefnota
een voorstel te doen; de Brabantse gemeenten te
verzoeken om deze regeling actief onder de
aandacht van sportverenigingen te brengen en te
betrekken hij hun eigen beleid omtrent
sportaccommodaties.
Motie M33- Statenvoorstel 66/17 Gezond en veilig
langer thuis wonen in Brabant: verzoeken
Gedeputeerde Staten om versnelling aan te brengen
in de sociale woon-zorginnovatie en -implementatie
in Brabant, in bijzonder het ontwikkelen en
implementeren van duurzame
verdienmodellen gericht op het langer thuis blijven
wonen; een verkenning uit te voeren (met
BrabantAdvies, woningcorporaties, gemeente,
SPARK en andere relevante partners) en aan

Stand van Zaken
In het kader van de PPN2018 en toezicht en handhaving in natuur
en buitengebied is voor deze motie en motie M22 (verbeterde
surveillance in het buitengebied, 4180811) een voorstel voor
uitvoering van monitoring, inzet communicatienetwerken en
publiekscampagne in voorbereiding.

Hierover informeren wij uw Staten met een statenmededeling begin
2018.

Eerste verkenning door BrabantAdvies is gedaan. Op basis van
deze uitkomsten worden verdere acties bepaald om in een vijftal
concrete initiatieven in de praktijk te leren hoe een passend
verdienmodel er uit kan zien. Zoals de motie vraagt, zal dit
onderwerp ook aan de orde komen in de perspectiefnota.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4276618

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

4276664

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4277124

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

4277138

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4277148

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

4277213

Provinciale Staten

Mw.

Inhoud motie / toezegging
Provinciale Staten voor te leggen in de
Perspectiefnota 2018.
Motie M34 - Statenvoorstel 66/17 Begroting
Fietsen in de hoogste versnelling: verzoeken
Gedeputeerde Staten al voor 2020 nieuwe
voorstellen voor snelfietsroutes te ontwikkelen en te
ondersteunen.
Motie M35 - Statenvoorstel 66/17 Educatie op de
boerderij: vragen Gedeputeerde Staten actief met
potentiële belanghebbenden in gesprek te gaan
over de wijze waarop 'educatie
op de boerderij ' betaald kan worden c.q. financieel
ondersteund zou kunnen gaan worden
door hen. Daarnaast ook onderzoek te (laten) doen
naar en te wijzen op mogelijkheden
voor educatie binnen diverse (Europese) projecten
voor plattelandsontwikkeling of fondsen.
Motie M38a - Statenvoorstel 66/17
BNoord-Brabant Regenboogprovincie: Roepen
Gedeputeerde Staten op om In haar staand beleid
de oproep van PS (Regenboogprovincie) in te
weven.
Motie M40- Statenvoorstel 66/17 Gezonde lucht in
heel Brabant: dragen Gedeputeerde Staten om te
onderzoeken welke kosten er verbonden zijn aan het
uitbreiden van het Landelijk Meetnetwerk
Luchtkwaliteit met meetpunten in Brabant; hierover te
rapporteren voor de Perspectiefnota 2018.
Motie M47- Statenvoorstel 66/17 Onderzoek
risico's digitalisering: verzoeken Gedeputeerde
Staten om door Brabant Advies een verkennend
onderzoek te laten uitvoeren naar de te verwachten
maatschappelijke risico's van de voortgaande
digitalisering en hierover Provinciale Staten te
informeren.
Motie M48- Statenvoorstel 66/17 Stimuleren

Stand van Zaken

PS ontvangt eerste helft 2018 een voortgangsrapportage fiets in
de versnelling waarin ook nieuwe voorstellen worden
meegenomen.

Hierover informeren wij uw Staten in mei 2018.

Wordt uitgewerkt en afgestemd op Brabantse
regenbooggemeenten (B5 en Oss).

- Aan Brabant Advies is de opdracht gegeven een verkennend
onderzoek naar de risico’s van digitalisering uit te voeren. Dit
advies wordt samen met het Statenvoorstel Digitalisering aan
Provinciale Staten aangeboden.

Uw Staten worden in het voorjaar 2018 hierover nader

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
d.d. 10-11-2017

M.J.G.
Spierings

4277220

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4277237

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

4277245

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4277293

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

aardgasvrije wijken: verzoeken Gedeputeerde
Staten om na te gaan wat de provincie vanuit
innovatief perspectief kan doen om de ontwikkeling
van
aardgasvrije wijken te stimuleren; en hierover
Provinciale Staten te informeren.
Motie M53- Statenvoorstel 66/17 Schone
Verenvloot: spreken uit na te gaan welke
mogelijkheden er zijn binnen het Energie- en/of
Innovatiefonds of het Uitvoeringsprogramma Energie
om de Brabantse verenvloot schoon te laten varen
en PS hierover te informeren.
Motie M54- Statenvoorstel 66/17 OV-informatie:
Draagt het college op Te bevorderen dat ook
informatie over mobiliteit op een openbare wijze
beschikbaar komt, met name keten informatie over
OV-reizigers, zodat (externe) partijen hiermee op
een slimme wijze kunnen zoeken naar slimme
verbeteringen.
Motie M62 - Statenvoorstel 66/17 Mestverwerking
hoort bij AFC: Verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten in overleg te treden met de
bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente
Oss voor de realisatie van een grootschalige
mestverwerkende installatie; bij een excellente
vergunningaanvraag, die gezondheid en veiligheid
in de omgeving borgt, alles in werking te stellen om
te komen tot een snelle, zorgvuldige
vergunningverlening, zoals dat ook bij Danone is
gebeurd. Hierbij inbegrepen wordt het opstellen van
een PIP, zodat de schop de grond in kan.
Motie M63 - Statenvoorstel 66/17 Wie betaalt de
handhaver?: Verzoeken Gedeputeerde Staten om er
binnen het interprovinciaal overleg (IPO) op aan te
sturen dat er een
heronderhandeling met het Rijk wordt opgestart om

geïnformeerd.

De eerste contacten zijn gelegd, wordt vervolgd.

De Staten worden jaarlijks over het gebruik van OV geïnformeerd
door middel van trendrapportages. Het openbaar beschikbaar
maken van info over mobiliteit is een traject dat landelijk loopt. In
het voorjaar worden de Staten met een memo geïnformeerd over
de ontwikkelingen van het traject 'open data'.

In januari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen
Gedeputeerde Staten en de gemeente Oss over de realisatie van
mestverwerking van industriële grootte op industrieterreinen
binnen Agrifood Capital (gemeente Oss). Het bedrijf is nu aan zet
om een excellente vergunningaanvraag in te dienen.

Het onderwerp van het al dan niet subsidiëren van de
toezichtsbijdrage is besproken in de vergadering van de IPO
Bestuurlijke AdviesCommissie Vitaal Platteland (BAC VP) van 7
december 2017. De BAC VP constateert dat het de vraag is of
middelen voor toezicht uit het natuurbudget moeten komen, omdat

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

toezicht in natuurgebieden vanuit
meerdere beleidsvelden te gaan benaderen en de
subsidiebijdrage vanuit het Rijk vast te
stellen op 100% van de standaardkostprijs,
waardoor grondeigenaren een volledige
vergoeding krijgen voor de uitvoering van hun
wettelijke taken.

het ook verbonden wordt aan de problematiek van
drugsdumpingen. Dit is een opgave met andere partijen. De BAC
VP constateert dat een bredere discussie wenselijk is over de
vraag hoe in buitengebied toezicht op een goede manier kan
worden aangepakt en dat het van belang is met politie, OM,
gemeentes, grondeigenaren het gesprek voeren hoe te komen tot
een goed programma. De BAC VP suggereert om dit vraagstuk
ook mee te nemen richting het Interbestuurlijk Programma.
Samen met Stichting Crossroads 40-45 (bestaande uit
Oorlogsmuseum Overloon, Nationaal Monument Kamp Vught,
Generaal Maczek Museum Breda, Museum Bevrijdende Vleugels
Best, Stichting 18 september Eindhoven, Stichting Herdenking
Brabantse Wal, Erfgoed Brabant en VisitBrabant) en diverse
Brabantse gemeenten werken we toe naar de herdenkingsjaren
2019 en 2020. Crossroads Brabant 40|45 geeft een extra
dimensie en verdiepingsslag aan herdenken en herinneren: mensen
van nu raken met de verhalen van toen. Levensveranderende
persoonlijke verhalen in de schaduw van de wereldgeschiedenis.
Een selectie van (persoonlijke) verhalen die (inter)nationaal
aanspreken, die de historische canon van WOII in Noord-Brabant
in de volle breedte tastbaar maken, die verbonden zijn met
plaatsen in de provincie en soms zelfs met plekken buiten Brabant.
Een bijzonder en vernieuwend programma waarmee 75 jaar leven
in vrijheid in Brabant wordt herdacht en gevierd. In dit kader
onderzoeken we hoe in 2019 en 2020 aandacht kan worden
besteed aan omgekomen PS-leden tijdens WOII.
De verkenning loopt en zal resulteren in een korte analyse in
februari 2018.

4277303

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

Motie M66 - Statenvoorstel 66/17 Gedenkteken
omgekomen PS-leden WOII: Verzoeken GS: om de
mogelijkheden te bekijken om voor 2019, het jaar
waarin het 75 jaar geleden zal
zijn dat onze provincie is bevrijd, het provinciehuis
te voorzien van een permanent
gedenkteken voor de Statenleden die in de oorlog
door toedoen van de bezetter het leven
lieten.

4279969

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

4279986

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

Over instrumentarium musea en Brabant C.
Gedeputeerde Swinkels zegt: “Ik ben bereid om te
verkennen of het bestaande instrumentarium
onvoldoende is voor cultuurhistorische en
natuurhistorische musea en of er eventueel een extra
instrumentarium nodig is en ik ben bereid indien
nodig bij de Perspectiefnota met een voorstel te
komen”.
Over Cubiss: “De gedeputeerde herkent de
Het laaggeletterdheid programma van Cubiss wordt bij de
problematiek van Cubiss. Cubiss heeft mooie
bedrijven in het netwerk Brabants Besten onder de aandacht

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie / toezegging

projecten maar probleem is hoe het landt in het
bedrijfsleven. De gedeputeerde zegt toe dat we
kunnen kijken hoe we het provinciale netwerk kunnen
benutten om meer kenbaar te maken wat Cubiss doet
en hoe dit in de eigen organisatie kan uitwerken.”
H.J.A. van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018:
Merrienb Gedeputeerde Van Merrienboer laat bij de
oer
Perspectiefnota 2018 zien hoe de provincie een
breed welvaartsbegrip invult, geïnspireerd door de
Brede Welvaartsindicator en het Bagel-model
H.J.A. van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018:
Merrienb Gedeputeerde Van Merrienboer komt bij de
oer
Perspectiefnota 2018 met eventuele mogelijkheden
om provinciale inkoop, subsidie en financiering
verder te vergroenen
H.J.A. van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018:
Merrienb Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe de
oer
mogelijkheden te verkennen of en hoe gerealiseerde
biologische landbouwgronden in onze Verordening
ruimte een aparte planologische status kunnen
krijgen gericht op behoud van meerwaarde
C.A. van Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om bij het
der Maat statenvoorstel Kwaliteitsnota Onderhoud Provinciale
Infrastructuur de kosten en opbrengsten van
versnelde aanbreng van duurzame verlichting voor
PS inzichtelijk te maken
C.A. van Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om PS te
der Maat informeren over de lopende studie rondom station
Eindhoven Acht, zodra daarover meer bekend is.

4280482

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4280484

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4280489

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4282162

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4282191

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4282209

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4282253

Themabijeenkomst L.W.L.
Economie en
Pauli

C.A. van
der Maat

Stand van Zaken

Afgedaan

gebracht.
En gedeputeerde Swinkels heeft bij 1Vandaag bedrijven
opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen bij de bestrijding
van laaggeletterdheid.
Afhandeling van deze toezegging wordt opgepakt met de
afhandeling van motie Brabantse Welvaartsindicatie. In de
perspectiefnota 2018 wordt een voorstel gedaan.

Zoals in de toezegging vermeld, worden de mogelijkheden gemeld
bij de Perspectiefnota 2018.

PS hebben 11 januari jl. een memo gedeputeerde ontvangen met
de uitwerking.

Afgedaan

PS ontvangt begin 2018 het statenvoorstel Kwaliteitsnota
Onderhoud Provinciale Infrastructuur

Er is 8 december j.l. een memo gedeputeerde verzonden over de
resultaten van het BO MIRT met een toelichting hierop. Aanvullend
hebben PS een memo gedeputeerde ontvangen (4306084) met
een toelichting op het rapport mbt de haalbaarheidsstudie
Eindhoven Acht.
De stedelijke agenda is momenteel in ontwikkeling.

Gedeputeerde Van der Maat zegt toe PS begin
2018 te informeren over de stedelijke agenda
Brabantstad.
Gedeputeerde Pauli zegt toe om de KPI’s behorende 5/1/2018 Op dit moment lopen de gespreken met betrekking tot
bij het statenvoorstel inzake oprichting
de inrichting van het Brabant Startupfonds. Eind eerste kwartaal is

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4282257

4282579

Internationalisering
d.d. 17-11-2017
Themabijeenkomst
Economie en
Internationalisering
d.d. 17-11-2017
Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

L.W.L.
Pauli

J.J.C. van
den Hout

4282610

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282621

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282642

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282825

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282846

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282867

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

Valorisatiefonds in de P&C cyclus op te nemen.

hier meer duidelijkheid over.

5/1/2018 De gesprekken over de inrichting van het Brabant
Startupfonds lopen. Hierbij is het systeem van business intelligence
een onderwerp. Eind eerste kwartaal 2018 is hier meer
duidelijkheid over.
Bij behandeling van 8e wijziging PMV:
Memo van Gedeputeerde J. vd Hout (4288116) is incl bijlage
Gedeputeerde van den Hout zegt toe de ingediende (4288148 (4255999)) op d.d. 11-12-2017 per mail naar de
zienswijze schriftelijk aan PS te doen toekomen
Statengriffie toegezonden
Bij behandeling van 8e wijziging PMV:
Memo van Gedeputeerde J. vd Hout (4288075) is incl bijlage
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe het
(4288097) op d.d. 11-12-2017 per mail aan de Statengriffie
onderzoek mbt tot geluid dat bij de totstandkoming toegezonden
van de PMV is gebruikt aan PS te doen toekomen
Bij behandeling van 8e wijziging PMV:
Gevraagde stukken zijn op 5 december 2017 na akkoord
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe de informatie Gedeputeerde naar de Griffie verzonden.
over de drinkwaterwinning en de gevolgen van de
slenk te doen toekomen
Bij de behandeling van de GR OMWB:
In overleg met Griffie wordt bezien of een informatiebijeenkomst
Gedeputeerde van den Hout zegt toe PS actief te
hiervoor kan worden belegd op vrijdag 20 april 2018.
informeren over de voorlopige jaarstukken van de
omgevingsdiensten indien PS hier niet voor 15 april
over beschikken
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe om PS te
De toezegging is middels twee memo's afgehandeld. Wel is een
informeren over de mogelijkheden voor meerjarige
vervolgtoezegging gedaan: In het eerste kwartaal 2018 zal GS
pacht van provinciale gronden waarbij ook gekeken aan PS verdere informatie verstrekken over de wijze waarop met
wordt naar de mogelijkheid van een
meerjarige verpachting wordt omgegaan. Ambtelijk is
publiekrechtelijke overeenkomst.
GS-behandeling in de 2e week van maart voorzien.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
Wij zullen rond half april PS via een memo informeren over de
informeren zijn onderzoek naar de provinciale
provinciale mogelijkheden om het gebruik van glyfosaat aan te
mogelijkheden om het gebruik van glyfosaat te
pakken.
verbieden.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
- Op 16 november 2017 is opdracht verstrekt voor het opstellen
informeren over de planning en de resultaten van
van de kaarten (C2216213/4267442). Afronding van de
het onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en
opdracht is voorzien in juni 2018. De staten worden aansluitend
zodra de bodemkwaliteitskaarten gereed zijn deze zo snel mogelijk geïnformeerd.
aan de staten te doen toekomen.

Afgedaan

Gedeputeerde Pauli zegt toe de door het
Valorisatiefonds ondersteunde startups te zullen
volgen en PS hierover te rapporteren.

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

4282881

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe via het IPO
na te gaan bij welk ministerie er gelobbyd moet
worden voor extra geld voor toezicht in het
buitengebied.

4282915

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282941

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
voorzien van nadere informatie en de
verwachtingen van de provincie over metaal als
energiedrager
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
informeren naar zijn constateringen van de
afgelopen 3 jaar over de subsidieregeling opvang
inheemse diersoorten

4282960

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

De financiering van het toezicht is voor een eerste bestuurlijke
bespreking geagendeerd voor de Bestuurlijke AdviesCommissie
Vitaal Platteland (BAC VP) van 7 december 2017. De BACVP
heeft de suggestie gedaan om het onderwerp op te nemen in het
Interbestuurlijk Programma dat momenteel door het nieuwe kabinet
samen met IPO, VNG en UvW wordt opgesteld. Indien dit wordt
overgenomen krijgt het onderwerp daar een vervolg. Op 18
januari is in een ambtelijke bijeenkomst van IPO-VTH eveneens
aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Wij zullen u uiterlijk
begin maart via een memo informeren over de invulling van deze
toezegging.
Wij zullen rond half april PS via een memo informeren over de
mogelijkheden van metaal als energiedrager. Daarbij zullen wij
tevens aandacht besteden aan de provinciale rol bij het gebruik
van metalen als energiedragers.
Eind 2016 is door de Fauna Opvang Brabant een Plan van
Aanpak 2017-2019 opgesteld en ter beschikking gesteld aan PS.
Mede naar aanleiding hiervan is besloten de subsidieregeling in
2017 te continueren, om op deze manier het restantbudget van
ca. € 60.000 ook nog ter beschikking te stellen aan de opvang.
Hoewel op dit moment nog niet alle toegekende subsidies definitief
zijn vastgesteld, kan een eindrapportage worden opgemaakt. In
januari 2018 zullen PS middels een Memo Gedeputeerde worden
geïnformeerd. Op 22-1 is deze memo per mail aangeboden aan
de Statengriffie.
Er is contact gezocht met het RIVM en die hebben toegezegd hier
medewerking aan te willen verlenen. Met Rob Toebak is contact
geweest; de bijeenkomst over het meetnet luchtkwaliteit is
toegelaten en wordt geagendeerd. Er is een globale planning
gemaakt: 23 februari en 23 maart. een definitieve datum is
afhankelijk van de grote hoeveelheid bijeenkomsten die er
aankomen. Momenteel (11 januari) is hier nog geen duidelijkheid
over.
De bijeenkomst zal ook worden benut om de relatie met Motie
M40 te leggen waar ook vragen omtrent luchtkwaliteitsmetingen
zijn gesteld.

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe te komen met
een aanvraag voor een themabijeenkomst met als
doel het RIVM uitleg te laten geven over de in
Brabant aanwezige meetpunten naar de
luchtkwaliteit

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

4282967

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4283212

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

L.W.L.
Pauli

4283226

Woordvoerdersov L.W.L.
erleg Economie en Pauli
Internationalisering
d.d. 17-11-2017

4283818

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

4283830

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

4286222

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde van den Hout zegt toe voor de PPN Wij zijn hier mee bezig. Wij overwegen om dit te gaan regelen via
2018 te komen met een voorstel voor een campagne de Perspectiefnota 2018. Hierover zijn nog geen beslissingen
“Een dumper is een stumper”.
genomen. Wij verwachten u medio maart met een
statenmededeling hierover te kunnen informeren of dit door gaat
of wat voor andere mogelijkheden wij zien om deze motie uit te
voeren.
Gedeputeerde Pauli zegt toe jaarlijks een
In november 2018 zal PS voor het eerst geïnformeerd worden
voortgangsrapportage, inclusief voortgang op de
over de voortgang van LCB.
KPI’s,
van Logistics Community Brabant aan PS te doen
toekomen.
Gedeputeerde Pauli zegt toe een overzicht van de
19-12-2017:
diverse projecten van de vier
De arbeidsmarktregio's leveren hun jaarresultaten voor 1 februari
arbeidsmarktregio’s aan PS te doen toekomen.
2018. Dit wordt meegenomen in een uitgebreid inzicht van de
totale resultaten diverse projecten vanuit arbeidsmarktbeleid. Dit
totale inzicht in de resultaten zal in het eerste kwartaal van 2018
aan PS worden toegezonden.
Beleidsafdeling is momenteel bezig met de verkenningsfase
Gedeputeerde Pauli zegt toe een ‘toekomstige
talenten’ agenda van Brabant toe te voegen aan de
Meerjaren Integrale Investeringsplanning (MIP)
Gedeputeerde Pauli zegt toe om een bijeenkomst te Na ambtelijk contact met de gemeente wordt nu de vraag
organiseren met de scheepvaartindustrie uit het Land concreter gemaakt door gemeente Werkendam en de organisatie
van Heusden & Altena over verduurzaming en
Werkendam Maritime Industries (WMI). Er zijn al meerdere sessies
breder, en desgewenst experts van BOM en
met de bedrijven geweest en er is ook al contact met de BOM
Europese fondsen te laten aansluiten bij het gesprek. voor het energiefonds om de duurzaamheidskansen te bespreken.
Er is ook regelmatig overleg met gemeente Woensdrecht voor
kruisbestuiving tussen de scheepsvaartindustrie en de aerospace
industrie.
Gemeente Werkendam en WMI zullen gezamenlijk laten weten
waar nog behoefte aan is qua bijeenkomst / werksessie. Wanneer
deze vraag geconcretiseerd is, zal indien gewenst vanuit de
gemeente en het WMI ambtelijk verder gewerkt worden aan een
bijeenkomst of een sessie.
Motie M1 - Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie aanpassen subsidieregeling: met bureau subsidies wordt
BrUG: Vragen het college om het deelprogramma
afgestemd op welke wijze de aanpassingen in de huidige regeling
Natuur & Economie een extra impuls te geven door Ondernemen met natuur kunnen worden doorgevoerd.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4286224

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

J.J.C. van
den Hout

4286226

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

L.W.L.
Pauli

4291408

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4291414

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

1) de bestaande subsidieregeling "Natuur
Noord-Brabant", specifiek "Ondernemen voor
Natuur", gedurende twee jaar te verhogen tot
75%1 tot een maximum van€ 75.000 en daarna te
evalueren of deze verhoging tot extra aanvragen
heeft geleid; 2) het GOB opdracht te geven om bij
het Brabantse bedrijfsleven onderzoek te doen naar
andere mogelijkheden waarop zij nieuwe natuur
willen realiseren en hierover uiterlijk bij de
Perspectiefnota 2018 met een concreet
statenvoorstel voor de uitvoering en financiering te
komen.
Motie M2 - Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie
BrUG: dragen Gedeputeerde Staten op om de
subsidieregeling in het kader van Biodiversiteit en
Leefgebieden pas open te stellen
tot aangetoond is dat alle doelen in het GOS op
schema liggen.
Motie M4a - Statenvoorstel 68/17 Procedure
wensen en bedenkingen inzake oprichting
Valorisatiefonds: Roepen GS op om in de statuten /
regels van het fonds vast te leggen dat op moment
van verstrekking van een converteerbare lening met
een ondernemer in het contract wordt vastgelegd
dat de fondsmanager van het valorisatiefonds
eenzijdig kan besluiten om tot convertering van de
lening over te gaan, tegen een vooraf bepaald
percentage van de aandelen; indien de
fondsmanager dat noodzakelijk acht.
Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018:
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS een memo te
doen toekomen over mogelijkheden van gebruik van
restwarmte bij datacentra
Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018:
Gedeputeerde Spierings zegt toe de mogelijkheden
te gaan bekijken of medewerkers op een effectieve

Aanpassing is een GS besluit en moet worden voorbereid.

Afgedaan

Opdracht GOB: in samenwerking met directeur GOB wordt een
tekstvoorstel voor de perspectievennota voorbereid. Met Kennis
en Onderzoek is de procedure besproken.
Op 11 jan. is volgens afspraak eerste opzet voor verkenning aan
K&O aangeboden, die het stuk verder in procedure brengt.

Op 12 december 2017 is over Motie M2 een Statenmededeling
aan PS verzonden (onder nummer GS: 4288350 / PS: 4291735).
Statenmededeling is behandeld in de Procedurevergadering van
22 januari 2018

5/1/2018: De statuten voor het Brabant Startupfonds worden nu
opgesteld. Hierin zal motie M4a worden verwerkt. Verwachting is
dat de statuten eind eerste kwartaal 2018 gereed zijn.

Deze memo is in voorbereiding, en ontvangen uw Staten eind
februari 2018.

De haalbaarheid van een dergelijke regeling wordt onderzocht.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4291437

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4291442

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4291451

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4291501

Woordvoerdersov Mw.
erleg Landbouw
M.J.G.
d.d. 01-12-2017
Spierings

4291959

Woordvoerdersov
erleg Landbouw
d.d. 01-12-2017
Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

4295214

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

J.J.C. van
den Hout

4295259

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

J.J.C. van
den Hout

4292063

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie / toezegging
manier zonnepanelen kunnen aanschaffen via de
provincie, analoog aan een PC-privé regeling
Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018:
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over het 100.000 voertuigenplan
Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018:
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over de overeenkomst rond het Amernet
Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018:
Gedeputeerde Spierings zegt toe om in gesprekken
met gemeenten hen het concept van een Energiehuis
als suggestie aan de hand doen
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over de acties die de provincie gaat ondernemen bij
het helpen bestrijden en voorkomen van de
mestfraude
Gedeputeerde Spierings zegt toe, zodra het
beschikbaar is, het onderzoek van RIVM naar de
nieuwe besmettingen met Q-koorts toe te sturen
Begrotingswijziging 76/17: Gedeputeerde Spierings
zegt toe voor de perspectiefnota 2018 op basis van
enkele illustratieve indicatoren cijfermatig inzicht te
geven in de vordering in de energietransitie, en PS
hierover te informeren
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS schriftelijk
te informeren of er een restantopgave is voor ILG

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe het rapport
van de HAS over CO2 compensatie van luchtvaart
aan PS te doen toekomen en aan te geven welke
aanbevelingen worden overgenomen

Stand van Zaken

Afgedaan

Uw Staten worden hierover eind februari geïnformeerd via een
statenmededeling.

Afgedaan

Deze toezegging is afgedaan. Uw Staten hebben eind januari de
statenmededeling 'samenwerkingsovereenkomst Amer Warmtenet'
ontvangen.
Gedeputeerde Spierings neemt de komende tijd deze suggestie
mee in gesprekken met gemeenten.

Afgedaan

Deze toezegging is afgedaan. Uw Staten hebben begin februari
de statenmededeling 'aanpak mestfraude' ontvangen.

Afgedaan

Afgedaan

Rapport is nog niet beschikbaar.

Uw Staten worden hierover geïnformeerd voorafgaand aan de
perspectiefnota.

Er is nog een restantopgave en betreft de afwikkeling van een
aantal projecten die van DLG zijn overgekomen. De uitvoering
van deze projecten is nagenoeg afgerond maar de financiële
afwikkeling loopt nog enkele jaren door. Memo gedeputeerde is
opgesteld en verstuurd.
Het rapport kunnen wij PS doen toekomen. Voor wat betreft de
aanbevelingen die wij willen overnemen: de raakvlakken van het
rapport met het traject Eindhoven Airport na 2019 worden
momenteel onderzocht. De uitkomsten van het rapport zijn input
voor de analysefase van dit traject. Mogelijkheden voor reductie
en compensatie maken hiervan deel uit. In april 2018 berichten wij
u over de uitkomsten van de analysefase in relatie tot het rapport.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4295270

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

4296719

Rondvraagoment
d.d. 01-12-2017

4296803

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

4296824

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

4296936

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

4297754

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

J.J.C. van
den Hout

Inhoud motie / toezegging

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe met een
interpretatie te komen van de kpi’s van het GOB
(mbt tot het bereiken van het natuurdoel in Brabant)
Mw.
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Knoet
M.J.G.
(PvdA) tijdens het rondvraagmoment van 1
Spierings december naar een actueel overzicht van de lijst
‘aanvragen mestverwerking” doet gedeputeerde
Spierings de volgende toezegging: “Het opstellen
van actueel overzicht van de lijst van aanvragen
van mestverwerking vraagt de nodige
zorgvuldigheid omdat soms gemeenten bevoegd
gezag zijn. Gedeputeerde Spierings zou graag de
lijst waar de PvdA op doelt nog ontvangen. Er
circuleren geen lijsten van de datum die door de
PvdA was aangegeven. Dan zal de gedeputeerde
er schriftelijk op reageren.”.
J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS schriftelijk
den Hout te informeren over een vergelijking van de
tarieven van de uitvoering van de VTH-taken op het
gebied van de Wet natuurbescherming bij andere
provincies
J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe om in een
den Hout door de procedurevergadering te bepalen vorm,
met de staten, in gesprek te gaan over de
governance van de omgevingsdiensten
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS
Merrienb schriftelijk te informeren over een vergelijking van
oer
alle tarieven van vergunningen waarvoor de
provincie bevoegd gezag is en die worden
uitgevoerd door de omgevingsdiensten.
H.J.A. van Motie M2 - Statenvoorstel 97/17 Zesde
Merrienb wijzigingsverordening Legesverordening Noord
oer
Brabant 2012: dragen Gedeputeerde Staten op om
te onderzoeken hoe gedifferentieerd kan worden
binnen de leges voor 'Onderdeel 6. Natuur en
recreatie 6.1 Wet natuurbescherming: Een

Stand van Zaken
Er komt een memo gedeputeerde aan met als bijlage de
Vastgestelde geactualiseerde KPI's GOB die op 1 december door
de Staten zijn vastgesteld. uiterlijk week 6.
Deze toezegging is afgedaan. Het geactualiseerde overzicht is
begin februari toegestuurd aan uw Staten.

Afgedaan

Afgedaan

Wij zullen PS uiterlijk eind mei informeren via een memo over de
tarieven die in andere provincies worden gehanteerd voor de
belangrijkste, vergelijkbare VTH-taken. Tevens zullen wij de
Brabantse tarieven daarbij vermelden. Wij doen dat in
samenhang met de toezeggingen 4297754 en 4296936.
Aan procedurevergadering wordt voorstel gedaan voor een
informatiebijeenkomst op 23 maart 2018.

Memo gedeputeerde wordt 7 februari aan PS verzonden. De
toezegging is hiermee afgedaan.

Onderzoek wordt opgestart. Bij de begroting 2018 worden de
uitkomsten gemeld en eventuele mogelijkheden voor differentiatie
opgenomen.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4297755

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

H.A.J.M.
Swinkels

4298929

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

H.A.J.M.
Swinkels

4298954

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017
Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

H.A.J.M.
Swinkels
Mw.
M.J.G.
Spierings

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4305368

4305376

Inhoud motie / toezegging
vergunningsaanvraag voor het realiseren van
projecten of het verrichten van andere handelingen
als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, Wet
natuurbescherming (Natura 2000)' en de uitkomsten
van dit onderzoek aan PS voor te leggen, tezamen
met de resultaten op basis van de uitgekristalliseerde
uitvoeringstaken vanuit de nieuwe Wet
Natuurbescherming, zodat bij de begroting van
2019 eventueel gedifferentieerde tarieven kunnen
worden vastgesteld voor het onderdeel Wet
Natuurbescherming.
Motie M3 - Statenvoorstel 81/17 4de
(Slot)begrotingswijziging 2017 en 1e
begrotingswijziging 2018: Roepen Gedeputeerde
Staten op om De molenaars in Noord-Brabant op
persoonlijke wijze in het zonnetje te zetten als blijk
van waardering voor het - vaak op vrijwillige basis onderhouden en draaiende houden van de
Brabantse molens en voor het behalen van de
erkenning van hun vak als immaterieel erfgoed door
de Unesco.
De heer Deryckere (CDA) vraagt of de
gedeputeerde kan toezeggen hoe veel van de
steden en de regio’s bijdragen aan het programma.
De gedeputeerde zegt toe dat hij een overzicht kan
geven van wat de bijdragen van BrabantStad zijn‘.
De gedeputeerde zegt toe een stand van zaken te
geven rondom de marketing campagne.
Gedeputeerde Spierings zegt toe een notitie voor
Provinciale Staten op te stellen over toekomstige
kaderstelling glastuinbouw

Stand van Zaken

Afgedaan

Verschillende mogelijkheden worden verkend om dit jaar de
molenaars in het zonnetje te zetten.

De toegezegde informatie is op 18.01.2017 naar PS gestuurd via
een memo gedeputeerde.

Afgedaan

De gevraagde informatie is op 16.01.2018 via een memo
gedeputeerde naar PS gezonden.
Uw Staten ontvangen (via een statenmededeling) informatie over
de monitor glastuinbouw. Indicatieve planning: rond september/
oktober 2018. Dit is opgenomen in de Lange termijn Planning voor
uw Staten, en beschouwen deze toezegging hiermee als
afgedaan.
Gedeputeerde Spierings zegt toe GroenLinks
Deze toezegging is afgedaan. Uw Staten hebben hierover medio
schriftelijkte informeren over de achtergrond van de november een statenmededeling ontvangen.
verleende begrotingssubsidie voor de verdere

Afgedaan
Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4305379

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

C.A. van
der Maat

4305480

Themabijeenkomst
Economie en
Internationalisering
d.d. 01-12-2017
Themabijeenkomst
Economie en
Internationalisering
d.d. 01-12-2017

L.W.L.
Pauli

4305525

L.W.L.
Pauli

4305789

Woorvoerdersove Mw.
rleg Energie d.d.
M.J.G.
15-12-2017
Spierings

4305792

Woordvoerdersov Mw.
erleg Energie d.d. M.J.G.
15-12-2017
Spierings

4305825

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

4308084

Platform Planning
& Control d.d.
15-12-2017

4310197

Woordvoerdersov H.A.J.M.
erleg Samenleving Swinkels

Inhoud motie / toezegging
ontwikkeling van een innovatief stalconcept voor
varkens
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe n.a.v. de
realisatiecijfers 2017 te bezien of het budget voor
gladheidsbestrijding in 2018 e.v. bijgesteld dient te
worden
Gedeputeerde Pauli zegt toe te zullen bekijken of de
provincie vanuit een
faciliterende/adviserende rol iets kan betekenen
voor kleine initiatieven rond aanleg van glasvezel
Gedeputeerde Pauli zegt toe om het integraal
Statenvoorstel Digitalisering, dat naar verwachting
in het voorjaar van 2018 aan PS wordt voorgelegd,
uit te breiden met aandacht voor de ‘witte
vlekken’ van glasvezel in Brabant en een heldere
financiële paragraaf
Gedeputeerde Spierings zegt toe om PS te
informeren over de samen met de B5 in ontwikkeling
zijnde aanpak voor de volgende stap in laadpalen
voor elektrische voertuigen
Gedeputeerde Spierings zegt toe om de
Windmonitor van het Rijk in het voorjaar van 2018
aan PS toe te sturen, inclusief een lezing van GS
over de inhoud.

Gedeputeerde Pauli zegt toe om in afstemming met
andere partners uit het fonds te zullen nagaan hoe
monitoring van de startups na afloop van de lening
uit het startupfonds kan plaatsvinden
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om, indien
Merrienb daartoe behoefte is, ontvangen Provinciale Staten
oer
bij P&C-documenten het advies van de
concerncontroller

Stand van Zaken

Afgedaan

PS zullen hierover worden geïnformeerd in het statenvoorstel
kwaliteit provinciale infrastructuur.

Wordt meegenomen in het Statenvoorstel Digitalisering die 14 mei
2018 aan PS wordt voorgelegd;

De wijze van omgaan met witte vlekken wordt meegenomen in het
Statenvoorstel Digitalisering die 14 mei aan PS wordt
voorgelegd.

Dit volgt.

De timing van wanneer EZK/ RVO de monitor Wind op Land
publiceert, is lastig te voorspellen.
in 2017 is de monitor eind juni gepubliceerd.
Wij zullen kort na publicatie van de windmonitor uw Staten
informeren, inclusief een lezing van GS over de inhoud.

L.W.L.
Pauli

Gedeputeerde Swinkels zegt toe dat Brabant Sterk
contact opneemt met het initiatief

Het advies dat Concerncontrol geeft bij P&C-documenten is
bedoeld voor Gedeputeerde Staten. Indien er behoefte is vanuit
Provinciale Staten om dit advies in te zien, kan dit opgevraagd
worden bij Concerncontrol. Dit is opgenomen in het werkproces
van FPC. De toezegging is hiermee afgedaan.
Mark Neefs van het contactteam Stérk Brabant heeft op maandag
22-1-2018 contact gelegd met de organisatie van de

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
d.d. 19-01-2018

4310211

4310212

4310213

4310214

4310216

4312735

4312736

4313177

Woordvoerdersov
erleg Samenleving
d.d. 19-01-2018
Woordvoerdersov
erleg Samenleving
d.d. 19-01-2018
Woordvoerdersov
erleg Samenleving
d.d. 19-01-2018
Woordvoerdersov
erleg Samenleving
d.d. 19-01-2018
Woordvoerdersov
erleg Samenleving
d.d. 19-01-2018

H.A.J.M.
Swinkels
H.A.J.M.
Swinkels
H.A.J.M.
Swinkels
H.A.J.M.
Swinkels
H.A.J.M.
Swinkels

Rondvraagmoment Mw.
d.d. 19-01-2018
M.J.G.
Spierings
Rondvraagmoment Mw.
d.d. 19-01-2018
M.J.G.
Spierings
Themabijeenkomst L.W.L.
Economie en
Pauli
Internationalisering
d.d. 15-12-2017

Inhoud motie / toezegging

Stand van Zaken

Snoertseplak om de mogelijkheden van steun te
verkennen via het programma sociale
veerkracht

Snoertseplak om hun vraag om ondersteuning te inventariseren.
De contactpersoon van de Snoertseplak was blij verrast dat er
gebeld werd. Er wordt door het initiatief bekeken wie van de
organisatie het beste met Stérk het vervolggesprek kan gaan
voeren. Daarna wordt pas duidelijk of Stérk de gevraagde
ondersteuning kan leveren.

Gedeputeerde Swinkels zegt toe PS begin februari
te informeren over de samenwerking met
BrabantStad over de nieuwe cultuurvisie
Gedeputeerde Swinkels zegt toe een verzoek in te
dienen bij de procedurevergadering tot het houden
van een werkbezoek aan BrabantSport
Gedeputeerde Swinkels zegt toe PS een overzicht te
geven van de bedrijven die zich
hebben aangemeld aan Brabant Sportpartner
Gedeputeerde Swinkels zegt toe PS het rapport van
de evaluatie van BrabantC toe te sturen zodra dit
beschikbaar is.
Gedeputeerde Swinkels zegt toe de mogelijkheid te
verkennen of de motie van GroenLinks die oproept
om molenaars in het zonnetje te zetten kan worden
uitgevoerd in de maand februari (maand van het
duurzaam vakmanschap binnen het Europees jaar
van cultureel erfgoed)
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over het niet doorgaan van de Wet Veedichte
gebieden
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over lobby-activiteiten van GS in Den
Haag op het gebied van landbouw
Gedeputeerde Pauli zegt tijdens de
themabijeenkomst Economie en Internationalisering
van 15 december 2017 toe dat er een keer vanuit
juridische overwegingen heel duidelijk
beargumenteerd wordt waarom men van mening is
dat de samenvoeging van een tweetal fondsen, te

Deze toezegging is afgehandeld. Uw Staten hebben eind januari
een memo gedeputeerde ontvangen 'alternatief voor Wet
veedichte gebieden'.
Dit volgt.

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4314361

Rondvraagmoment H.A.J.M.
d.d. 02-02-2018
Swinkels

4315776

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie / toezegging
weten het Biobased Brabant Fonds en het Cleantech
Fonds, met het Innovatiefonds Brabant BV binnen het
duale stelsel de bevoegdheid is van GS
Gedeputeerde Swinkels zegt toe om actief de
betrokken gemeenten te benaderen of er bij hen de
intentie is voor het realiseren van de
watersnoodroute
Aangenomen Motie M7
verzoeken Gedeputeerde Staten om:
• in kaart te brengen of het mogelijk is om met een
aantal gemeenten en in afstemming met
(kennis)instellingen en bedrijven een versnelling aan
te brengen om ideeën die nu nog op de plank liggen
(prototype getest) versneld in een praktijkomgeving
te testen en naar de markt te krijgen en PS hierover
te informeren bij de perspectiefnota 2018;

Stand van Zaken

Afgedaan

