
 

 

   
 

  

   

  

Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten 
 7 juni 2022 

 

  

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. Provinciaal inpassingsplan “Herziening PAS Leegveld Deurne, Leegveld 7” 

Het inpassingsplan ‘PAS Leegveld Deurne‘ wordt aangepast. De Raad van State heeft namelijk in een 

uitspraak aangegeven dat voor een goede ruimtelijke ordening het perceel Leegveld 7 moet worden 

opgenomen in het inpassingsplan met een juiste bestemming. Dat wordt met deze wijziging gedaan met 

de bestemming wonen. Daarmee komt ook duidelijkheid voor de eigenaar van het perceel en de 

panden daarop. Een groot deel van zijn grond maakt al deel uit van het provinciale inpassingsplan. 

Provinciale Staten moeten de wijziging nog wel officieel vaststellen. 

 

2. Verzoek intrekking omgevingsvergunning Galder en PIP Windenergie A16 

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen een intrekkingsverzoek van Habitat Advocaten namens 

16 cliënten voor de omgevingsvergunning van het Windpark Galder en het inpassingsplan 

Windenergie A16 af te wijzen. Zij doen dit via een zogenaamd ontwerpbesluit. GS hebben dit 

ontwerpbesluit vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen.  

 

3. Wijzigingsverordeningen Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel en Seppe 

Gedeputeerde Staten hebben concepten opgesteld voor het wijzigingen van de verordeningen van de 

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel en de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven 

Seppe. Deze onafhankelijke commissies informeren en adviseren over het gebruik van de luchthaven 

dor het vliegverkeer. De concepten zullen nu eerst gedeeld worden met de betreffende commissies. 

Vervolgens zullen de wijzigingsverordeningen ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden 

voorgelegd. 

 

 

http://www.brabant.nl/statenvragen


   
 

   
 

4. Toepassen hardheidsclausule bij particulier zwembad Fort de Roverweg, Halsteren 

Gedeputeerde Staten hebben besloten niet op te treden tegen een aangelegd privézwembad net 

binnen een waterwingebied te Halsteren en de hardheidsclausule uit de Interim omgevingsverordening 

toe te passen. De aanleg en gebruik van het zwembad is daar in beginsel niet toegestaan. Omdat in 

dit concrete geval er geen risico bestaat voor de drinkwatervoorziening, en de eigenaren te goeder 

trouw hebben gehandeld, vinden GS in dit geval onverkort handhaven onevenredig en passen 

derhalve de hardheidsclausule toe. Een aantal parkeerplaatsen moet wel verwijderd worden. 

 

5. Kadernota 2022-2023 en Ontwerpbegroting 2022-2023 van GO Hollandse Waterlinies 

Op 26 juli 2021 werden de Hollandse Waterlinies aangemerkt als Unesco werelderfgoed. Het in 

maart 2022 opgerichte Gemeenschappelijke Orgaan (GO) Hollandse Waterlinies is namens de 

provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant verantwoordelijk voor het 

beschermen en uitdragen van de werelderfgoedsite. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten 

om, mede op basis van de Kadernoto 2022-2023, hun zienswijze kenbaar te maken op de 

ontwerpbegroting 2022-2023 van de GO Hollandse Waterlinies. 

 

6. Ontwerp Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.2) 

Gedeputeerde Staten willen de transitie naar een duurzame veehouderij versnellen. De Brabantse 

Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) is daarbij een hulpmiddel voor boeren. Het helpt hen om 

zorgvuldig te zijn ten aanzien van natuur en milieu én gezondheid en welzijn van mens en dier. 

Daarom zijn er in de BZV 2.2 enkele kleine veranderingen doorgevoerd, zoals de actualisatie van de 

certificaten en de diercategorie ‘nertsen’ die uit de BZV gehaald is. 

 

7. Jaarverslag provinciearchivaris 2021 

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het Jaarverslag Provinciearchivaris 2021. In dit 

jaarverslag rapporteert de provinciearchivaris over haar bevindingen aangaande de wijze waarop de 

provincie Noord-Brabant om gaat met archivering conform de Archiefwet. Het jaarverslag wordt aan 

Provinciale Staten aangeboden en zal vervolgens worden gepubliceerd op het internet. 

 

8. Concept bestuurlijke afspraken "Wonen-opgaven" Rijk - Provincie Noord-Brabant 

Minister De Jonge beschrijft in de Nationale Woon- en Bouw Agenda van maart dit jaar hoe hij de 

woningbouw wil versnellen. Eén van de zes programma’s is het Programma Woningbouw met 4 

actielijnen, waaronder “versterken regie” waarbij gemeenten, provincies en corporaties hun deel van 

de taak (fair share) en verantwoordelijkheid op zich nemen voor de woningbouwopgave. De minister 

wil hierover in oktober met de individuele provincies bindende, wederkerige prestatieafspraken maken. 

Gedeputeerde Staten hebben daarom in aanloop hier naartoe concept afspraken “Wonen-opgaven” 

Rijk - Provincie Noord-Brabant vastgesteld en aangeboden aan de minister. Daarin wordt ook 

aangegeven hoe Brabant wil samenwerken met het Rijk. 

 

9. Verstedelijkingsstrategie en -akkoorden stedelijk Brabant 

Gedeputeerde Staten bespreken de ontwikkelprincipes voor de verstedelijkingsstrategie voor Brabant 

en vragen Provinciale Staten input hierover. De ontwikkelprincipes zijn de basis voor de verdere 

uitwerking van de verstedelijkingsstrategie en de verstedelijkingsakkoorden van de stedelijke regio’s van 

Brabant. Provincie, Rijk, de Brabantse waterschappen en de B5-steden hebben eind 2020 het initiatief 

genomen om een Brabantbrede verstedelijkingsstrategie op te stellen en die uit te werken in 

verstedelijkingsakkoorden voor de stedelijke regio’s van Brabant. Doel van het proces is het werken 

aan een gezamenlijk gedragen koers, omgevingskwaliteit en meer uitvoeringskracht. De eerste 

resultaten van dit proces worden in het BO-Leefomgeving van dit voorjaar besproken met de Minister. 



   
 

   
 

 

10. Verlengen concessie Noord-Brabant Oost en transitie naar gedeelde mobiliteit 

Vervoersmaatschappij Arriva blijft twee jaar langer rijden in Oost-Brabant. De provincie heeft daar met 

de vervoerder afspraken over gemaakt en de ov-concessie tot december 2026 verlengd. Dat is 

noodzakelijk om het aflopen van concessies in Nederland goed te blijven spreiden. Dat laatste is nodig 

om de kans op goede inschrijvingen voor de nieuwe concessieperiodes zo groot mogelijk te maken. De 

spreiding is in de soep gelopen door corona. Vervoerders wilden sinds het begin van de pandemie 

vanwege de lockdowns, teruglopende passagiersaantallen en de onzekerheden over inkomsten niet 

inschrijven. Omdat concessies noodgedwongen werden verlengd dreigden er de komende jaren een 

heleboel tegelijkertijd af te lopen. Om dat te voorkomen zijn landelijk afspraken gemaakt waaronder 

het verlengen van de concessie Oost-Brabant. 

 

11. Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit immunisatieportefeuille aan 

Eindhoven Airport  

Eindhoven Airport wil de komende jaren investeren in kwaliteit door onder meer de terminal met 

10.000 m2 uit te breiden. Het verbeteren van de luchthaven is voor Brabant van belang voor haar 

positie als aantrekkelijke regio om te wonen, werken en ondernemen en is een belangrijk onderdeel 

van de gebiedsvisie Eindhoven Airport District. De uitbreiding is niet gericht op groei van het aantal 

passagiers; de huidige terminal is te klein om de passagiersstromen en hun bagage goed af te 

handelen. De extra ruimte biedt straks ook plaats aan meer gates en extra horeca. Het provinciebestuur 

wil Eindhoven Airport voor de aanpak van de terminal een deel (55 miljoen euro) van de benodigde 

investering lenen. Zoals is afgesproken over leningen uit de immunisatieportefeuille wordt het voorstel 

eerst naar Provinciale Staten gestuurd met de vraag of er wensen of bedenkingen zijn. 

 

12. Reactie op de brandbrief van de omgevingsdiensten  

Brabantse omgevingsdiensten vragen met een brandbrief aandacht voor de ontbrekende 

uitvoeringskaders en toenemende complexiteit voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving van de Wet natuurbescherming. Gedeputeerde Staten erkennen en herkennen de zorg van 

de diensten. In de antwoordbrief geven zij aan volgens de verweerlijn van november 2021 te willen 

blijven handelen. Daarnaast sturen Gedeputeerde Staten een brief naar het Rijk, om de zorg van de 

omgevingsdiensten onder de aandacht te brengen en aan te dringen op spoedige besluitvorming over 

passende maatregelen, heldere uitvoeringskaders en een adequaat werkend AERIUS-systeem. 

 

 

 Activiteiten  

   

  
Themadag 

10 juni 2022 | 09.30 uur | Fysiek/Digitaal | Provinciale Staten   

Provinciale Staten komen deels fysiek en deels digitaal bijeen voor een Themadag (voorlopige agenda). 

Ze zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive. 

 

 

   

 Weblogs van  

  

 

 

 

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2022/mei/themadag-10-juni-2022
https://nieuwsbrief.brabant.nl/958/system/newsletter.asp?id=3935380D323035320D323034390D31353831330D343934300D300D6A6131553248716776436A700D310D0D300D3538320D372E372E302E32303131350D35


   
 

   
 

 Recente persberichten  

   

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

 

 

Het Magazine Landbouw en Voedsel 2030 

Brabant investeert fors in het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van cultureel erfgoed 

Samen werken aan minder gewasbeschermingsmiddelen in water 

Risicotaxatietool geeft inzicht in de kans op ondermijning op bedrijventerreinen 

 

 

   

   

 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  

06-27745200. 
 

 

 

https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/landbouw-en-voedsel/2022/het-magazine-landbouw-en-voedsel-2030
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/vrije-tijd-cultuur-en-sport/2022/brabant-investeert-fors-in-het-zichtbaar-en-beleefbaar-maken-en-houden-van-cultureel-erfgoed
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/water/2022/samen-werken-aan-minder-gewasbeschermingsmiddelen-in-water
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/veiligheid/2022/risicotaxatietool-geeft-inzicht-in-de-kans-op-ondermijning-op-bedrijventerreinen

