Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
3 november 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. Beschikbaarheidsvergoedingen OV 2020 en 2021 wijzigen concessies Oost- , Westen Zuidoost-Brabant

De Brabantse openbaar vervoer concessies zijn conform landelijke afspraak gewijzigd, zodat deze
een passende grondslag vormen voor het uitkeren van de Beschikbaarheidsvergoedingen openbaar
vervoer 2020 en 2021. De Europese Commissie merkt de vergoeding voor 2020 in de periode
1 maart 2020 tot 1 september 2020 niet aan als staatssteun. Zonder de concessiewijziging worden
vergoedingen vanaf 1 september 2020 wel aangemerkt als staatssteun. Binnen de PSO-verordening
van het Europees Parlement en de Raad kan een noodmaatregel worden getroffen met beperkte
terugwerkende kracht om vergoedingen niet aan te merken als staatssteun. De wijziging van de
concessies is zo’n noodmaatregel.
2. Overdracht bevoegdheid windturbine Groene Dijk, Etten-Leur

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de bevoegdheden voor het project ‘Vierde
windturbine windpark Groene Dijk’ over te dragen aan de gemeente Etten-Leur. GS acht het van het
belang dat de verantwoordelijkheden bij de gemeente wordt gelegd. Specifieke lokale
uitgangspunten en lokale en sociale participatie kunnen op deze manier het beste uitgewerkt worden.
Dat is de reden dat de bevoegdheden voor het doorlopen van de procedure en het afgeven van
vergunningen van vrijwel alle windparken tot op heden door GS aan betreffende gemeenten is
overgedragen.

3. Steunverklaring GS aan aanvragers tweede tranche woningbouwimpuls rijk

De gemeenten Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mierlo, Den Bosch, Tilburg en Breda willen gebruik
maken van geld dat het rijk beschikbaar stelt om woningbouw te versnellen. De versnelling betreft
bijna vijfduizend woningen in zeven plannen. Het gaat hierbij vaak om dusdanig complexe plannen
dat gemeenten met tekorten zitten. Om ontwikkeling van het plan niet te vertragen, wil het rijk
maximaal de helft van dit tekort voor haar rekening nemen. Deze regeling heet de
Woningbouwimpuls, deze aanvragen betreffende de tweede ronde dat het rijk geld toe zal kennen.
Er is geen formele steunverklaring van de provincie nodig voor een aanvraag maar het helpt bij de
beoordeling door de toetsingscommissie als de gemeenten kunnen aantonen dat er breed draagvlak
is voor het plan. Gedeputeerde Staten spreken dan ook hun steun uit aan de aanvragen van de zes
gemeenten.
4. Samenleving: Invulling geven aan onze maatschappelijke opgave Leefbaarheid als
onderdeel van het samenbindende thema Brede Welvaart

In het Bestuursakkoord staat dat activiteiten die we willen continueren en tot op heden onder de
noemer Samenleving werden gerealiseerd, integraal onderdeel gaan uitmaken van andere
beleidsthema’s. Zoals sociale innovaties bij vernieuwing van het Openbaar Vervoer, aanpak
laaggeletterdheid binnen het Actieplan Arbeidsmarkt en sociale innovaties in de energietransitie bij de
portefeuille energie. In een Statenmededeling informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten hoe
zij hier invulling aan willen geven.
5. Statenmededeling dekking twee AgriFoodInnovation projecten uit 3e
investeringstranche

Rijk, regio en bedrijfsleven investeren in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost Brabant via de
Regio Deal. Daar vallen 17 projecten onder. Een van deze projecten is AgriFoodInnovation (AFI),
waarin innovaties worden doorontwikkeld die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw.
Voor twee concrete innovaties investeren Gedeputeerde Staten €3,45 miljoen, grotendeels in de
vorm van een lening.

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/actueel/nieuws/provincialestaten/2020/oktober/statendag-6-november-2020)
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