Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
25 mei 2021

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. Leefbaarheidsstudie N639 Chaam

De N639 tussen Breda en Baarle-Nassau loopt dwars door het dorp Chaam. De provincie en de
gemeente Alphen–Chaam hebben samen onderzocht hoe de leefbaarheid in het lintdorp kan worden
verbeterd en een perspectief voor 2040 ontwikkeld. Daarbij is onder andere gekeken naar de
verkeersafwikkeling van het (vracht)verkeer, woningaanbod, voorzieningenniveau, groene
leefomgeving én naar een breed gedragen oplossing. Een rondweg voldoet niet aan dat laatste en
komt er dus niet. Provincie en gemeente willen het ontwikkelperspectief voor 2040 uitwerken, waarbij
minder vrachtverkeer door Chaam een belangrijk onderwerp is.
2. Bijdrageregeling De Run Veldhoven

Samen met Rijk, ASML en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven is een maatregelenpakket
afgesproken ter verbetering van de bereikbaarheid van het Bedrijventerrein De Run in de gemeente
Veldhoven, zijnde een onderdeel van Brainport Eindhoven. De bereikbaarheid wordt daarmee
duurzaam afgestemd op de activiteiten en de ambities voor dit gebied. De provincie Noord-Brabant
draagt ook bij aan het maatregelenpakket. Ook de Rijksbijdrage loopt via de provincie. De
Bijdrageregeling De Run wordt ingezet om de provinciale bijdrage én de Rijksbijdrage beschikbaar te
stellen aan de uitvoerende partijen, zijnde de gemeenten Eindhoven en Veldhoven.
3. Subsidie Brainport Smart district 2021

Brainport Smart District (BSD) in Helmond ontvangt een subsidie van 400.000 euro voor 2021. Het
geld is bedoeld voor bedrijfsvoering en het uitvoeringsprogramma 2021. Brainport Smart District
wordt de slimste woon-en werkwijk ter wereld met 2.100 permanente en 500 tijdelijke woningen en
12 hectare business park, waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met

nieuwe inzichten en technieken op gebied van gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit.
Bewoners hebben vanaf de start een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving
en zijn straks eigenaar van data die wordt gegenereerd om innovaties te testen en ontwikkelen. De
provincie Noord-Brabant is al geruime tijd betrokken door financiële, inhoudelijke en bestuurlijke
bijdragen te leveren aan de realisatie van de ambities, waardoor we opgedane kennis en kunde in
kunnen zetten voor de rest van Brabant. Op korte termijn worden de eerste tijdelijke woningen
gebouwd.
4. Benoeming nieuwe leden regionale mediaraad Omroep Brabant

Omroep Brabant heeft een regionale mediaraad die het beleid voor het media-aanbod bepaalt. De
leden van deze raad worden door de omroep voorgedragen aan Gedeputeerde Staten, die ze
benoemen na een marginale toetsing aan de statuten, affiniteit met Brabant en mogelijke
belangenverstrengeling. GS hebben besloten de heer Bulut en de heer Baan te benoemen tot lid van
de regionale mediaraad.
5. Statenmededeling jaarverslag SSiB 2020

Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgt de toezicht en handhaving in het buitengebied. SSiB heeft
ook een belangrijke rol in de samenwerking tussen alle betrokken partners, zoals gemeenten,
omgevingsdiensten, waterschappen, terreinbeheerders, politie, drinkwaterbedrijven en de provincie.
SSiB heeft het jaarverslag 2020 aangeboden aan haar partners. Het jaarverslag laat een positieve
trend zien in de aanpak van de problemen in het buitengebied. Gedeputeerde Staten stemmen in met
het toezenden van dit jaarverslag SSiB 2020 aan Provinciale Staten.

6. Bijdrageregeling rivierverruimingsprojecten Maas Noord-Brabant

Door de provincie wordt met andere overheden samengewerkt aan waterveiligheid in de Maas.
Partijen realiseren in gezamenlijke integrale projecten waterveiligheid door een combinatie van
dijkversterking en rivierverruiming. Om deze projecten mogelijk te maken zijn overeenkomsten
gesloten. In deze overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de inzet van middelen. Er is als
uitwerking van de Algemene Bijdrage verordening Noord- Brabant een Bijdrageregeling
rivierverruimingsprojecten opgesteld. Doel hiervan is om geoormerkte middelen voor projecten aan en
in de Maas met minder administratieve lasten beschikbaar te stellen aan medeoverheden.
7. Opvolging aanbevelingen Zuidelijke Rekenkamer over VTH bij risicobedrijven in
Moerdijk

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het plan van aanpak vastgesteld waarmee ze uitvoering geven
aan de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer over VTH (Vergunningen, Toezicht en
Handhaving) bij risicobedrijven in Moerdijk. Met dit plan van aanpak willen GS de verbinding tussen
beleid en uitvoering versterken en zichtbaar maken wat de bijdrage is van VTH aan een gezonde
fysieke leefomgeving. Daarnaast willen GS Provinciale Staten meer in staat stellen de controlerende
rol in te vullen op de uitvoering van VTH door GS.
8. Prioritering afhandeling aanvraag Wnb gebiedsbescherming voor wijziging
voorwaarden N69

Gedeputeerde Staten besluiten de afhandeling van de omgevingsvergunning natuur voor de
reconstructie van de nieuwe verbinding N69 te prioriteren. Hierdoor kan de verbindingsweg sneller

open. Dat leidt tot een verbeterde verkeersdoorstroming en minder overlast voor de omgeving. Voor
de natuur heeft de snellere ingebruikname van de weg geen effect.
9. Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch
Plan (NSP)

Gedeputeerde Staten informeren PS over de voortgang in de totstandkoming van het
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP). Dit start in 2023 en
komt in de besluitvormingsfase. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) dat tot 2022 is
verlengd, stopt. Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. De provincie
verdubbelt de financiële inzet voor haar eigen beleidsprogramma’s met Europese middelen.
10. Verordening treasury Noord-Brabant 2021 aangepast

De lage rente en gewijzigde wet- en regelgeving zijn verantwoordelijk voor een fors dalend
rendement van de immunisatieportefeuille. Om het rendement te verhogen en een grotere bijdrage
aan de publieke taak van de provincie te leveren, is in het bestuursakkoord afgesproken om het
vermogen van de portefeuille anders in te zetten. Daarvoor moet de treasury-verordening worden
aangepast, onder meer om het afdekken van risico’s te regelen. De belangrijkste uitgangspunten van
de immunisatieportefeuille, zoals het altijd in stand houden van het vermogen van ruim 2 miljard euro,
blijven gelden.
11. Jaarstukken 2020

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-jaarstukken 2020 vastgesteld en leggen deze ter
vaststelling voor aan Provinciale Staten. Met de jaarstukken leggen GS verantwoording af over de in
2020 geleverde prestaties en de daarvoor ingezette middelen. De begroting 2020, inclusief de
daaropvolgende door PS vastgestelde begrotingswijzigingen, is hiervoor het referentiekader. De
voorlopige jaarstukken moeten nog worden goedgekeurd door de accountant.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.
Statendag
28 mei 2021 | 09.00 uur | Digitaal | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen digitaal en fysiek bijeen voor een Statendag.
Bekijk de dagindeling op https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provincialestaten/2021/mei/statendag-28-mei-2021
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Provincie geeft enorme impuls aan Pivot Park met lening van 37,1 miljoen euro
Overzicht besluiten Provinciale Staten 21 mei 2021
Verkenners Van Bijsterveldt en Roemer van start
Drie gezonde levensjaren erbij voor elke Brabander
Provinciale Staten wijzen Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer aan als verkenners
Impuls voor transformatie centrum Veghel door overeenkomst gemeente en provincie
Gedeputeerden Eric de Bie en Peter Smit dienen ontslag in
Provincie in gesprek met inwoners en organisaties over een levendig Brabant

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.

