Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
27 oktober 2020

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. Nieuwe betaalwijzen OV, methodiek opbrengstneutrale invoering

Landelijk zijn afspraken gemaakt om in het openbaar vervoer de komende jaren nieuwe betaalwijzen
te introduceren, zoals betalen met een bankpas en de mobiele telefoon. Deze moeten het reizen
vergemakkelijken en op termijn de huidige ov-chipkaart vervangen. De nieuwe betaalwijzen worden
‘opbrengstneutraal’ ingevoerd wat onder andere neerkomt op een verhoging van het landelijk
opstaptarief met 1 cent per 1 september 2021. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
invoering van deze nieuwe betaalwijzen in de Brabantse ov-concessies en de wijze waarop.
2. Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw naar Staten

Provinciale Staten ontvangen een update van het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en
Zelfbouw dat in maart 2020 is vastgesteld. Daarin staat onder meer dat de meeste regio’s gestart zijn
met een ‘Regionale aanpak nieuwe woonvormen en zelfbouw’ (globale nulmeting vraag en aanbod,
behoeftebepaling, waarna het plan volgt om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen).
Daarnaast zijn er meerdere financiële regelingen aangekondigd die de realisatie van
flexwonen/tijdelijke woningen en andere (collectieve) woonvormen en zelfbouw stimuleren.
Bovendien krijgen (kleinschalige) collectieve woonvormen in het buitengebied een plek in de
definitieve Omgevingsverordening. Het Actieprogramma in zijn geheel staat in de schijnwerpers
tijdens de Brabantse Week van het Wonen van 16 tot en met 20 november.
(https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/bevolking-en-wonen/wonen-inbrabant/brabantse-week-van-het-wonen-2020)

3. Advisering Mijnbouwwet: winningsplan aardwarmte Zevenbergen II

Gedeputeerde Staten staan positief tegenover het gebruik van aardwarmte en zijn van mening dat dit
kan bijdragen aan duurzame energie en het verminderen van de uitstoot van kooldioxide (CO2).
Wel adviseert GS aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat er aanvullende
voorwaarden opgenomen moeten worden in het winningsplan aardwarmte Zevenbergen II. Deze
voorwaarden gaan onder meer over een heldere schadeprocedure, het monitoren van het
grondwater en het plaatsen van seismische meetapparatuur. Ze zijn erop gericht bij
aardwarmtewinning de gevolgen voor natuur, milieu en infrastructuur zo klein mogelijk te houden.
4. Negentiende wijzigingsregeling POP3 Noord-Brabant ten behoeve van Jonge
Landbouwers

De provincie stelt voor de zesde keer de subsidieregeling open voor de verduurzaming en innovatie
van de landbouwbedrijven van jonge landbouwers. Hiervoor is een bedrag van € 560.000,beschikbaar. Deze regeling is onderdeel van het Europese Plattelands Ontwikkelprogramma 20142020. Jonge boeren (tot 41 jaar) kunnen deze subsidie gebruiken voor een deel van de kosten van
investeringen voor bijvoorbeeld precisielandbouw, emissiearme stallen of zonnepanelen.
5. Actualisatie omvang provinciale EVZ’s en de EVZ-opgave voor het GOB

Om natuurgebieden met elkaar te verbinden worden ecologische verbindingszones (EVZ) aangelegd.
Gedeputeerde Staten hebben de lijst van EVZ’s geactualiseerd. Daarbij is 500 ha aan EVZ’s komen
te vervallen, o.a. omdat het efficiënter kon of omdat een aantal in het Natuur Netwerk Brabant lagen,
zonder dat dit ten koste gaat van de provinciale natuurambitie. Daarnaast is de gemiddelde subsidie
per ha toegenomen. De oorzaak daarvan is een kostenstijging van de uitvoering en het PS-besluit
(januari 2020) een hoger subsidiepercentage toe te kennen.
6. Voortgang beleidskader en uitvoeringsprogramma landbouw & voedsel

Het nieuwe beleidskader Landbouw & Voedsel wordt in 2021 verwacht. Het huidige beleidskader
loopt tot 2020. Tot het nieuwe beleidskader er is moet het bestaande beleid echter wel worden
uitgevoerd. Daarom maken Gedeputeerde Staten € 2,4 miljoen vrij voor de uitvoering van het
bestaande landbouwbeleid in 2021. Daarbij zullen de accenten liggen op ondernemerschap,
verbinding met de samenleving, innovatie, natuurinclusieve landbouw en de gebiedsgerichte aanpak.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.
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Provinciale Staten komen digitaal en fysiek bijeen voor een Statendag.
Bekijk de dagindeling op https://www.brabant.nl/Bestuur/ProvincialeStaten/Statenstukken/PS/20201106
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