Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
31 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. Verklaring van geen bedenkingen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Nieuwe
Verbinding Grenscorridor N69

De aanleg van de Nieuwe N69 verloopt voorspoedig en ligt voor op schema. De verwachting is dat
de weg in oktober 2021 vervroegd open kan. Aan ingebruikname zijn eerder voorwaarden gesteld
om schade aan de natuur te voorkomen, zoals het plaatsen en gedurende twee jaar monitoren van
een stuw in een afvoergreppel naar de Keersop. Die twee jaar zijn nog niet voorbij, maar een
onafhankelijk onderzoeksbureau stelt vast dat er al voldoende inzicht is opgedaan om de stuw in te
regelen. Die conclusie wordt ondersteund door het waterschap en Staatsbosbeheer. Vanuit het
maatschappelijk belang om de weg eerder te openen vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale
Staten een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven om de eerdere openstelling mogelijk te
maken.
2. Beleidsregel nieuwbouw beperkt kwetsbare en overige gebouwen nabij
burgerluchthavens Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten stellen een eigen provinciaal beleid vast ten aanzien van nieuwbouw van
bedrijfsgebouwen bij de Brabantse burgerluchthavens van regionale betekenis (Kempen Airport en
Breda International Airport). Tot nu toe werd bij de beoordeling getoetst aan het beleid van Schiphol,
maar de grootte en de ligging van Schiphol wijken erg af van de Brabantse luchthavens. Daardoor
was het beleid vaak relatief streng voor nieuwbouw. GS vinden het onredelijk om voor de Brabantse
burgerluchthavens dezelfde externe veiligheidscriteria te hanteren als voor de luchthaven Schiphol.
Eindhoven Airport valt als luchthaven van nationale betekenis onder het rijk en heeft een eigen beleid
ten aanzien van externe veiligheid.

3. Eerste bestuursrapportage 2021

De eerste bestuursrapportage van 2021 is aan Provinciale Staten aangeboden. Deze maakt
onderdeel uit van de sturings- en verantwoordingscyclus van perspectiefnota, begroting,
bestuursrapportages I & II en de jaarrekening. In deze rapportage zijn de afwijkingen en voorstellen
tot bijsturing beschreven. Met behulp van een stoplichtmodel (groen-oranje-rood) wordt aangegeven
hoe het ervoor staat met de provinciale doelstellingen en prestaties voor dit jaar. Corona heeft nog
steeds een forse impact waardoor in bepaalde gevallen sprake is van vertraging of uitstel.
Desondanks is de verwachting dat ruim 80 procent van de doelstellingen eind dit jaar is gehaald.

4. Duurzame Polder: bepalen rol provincie

Gedeputeerde Staten besluiten de samenwerking met de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch voort
te zetten en in de Duurzame Polder grootschalige windmolenparken en zonnevelden te realiseren. De
provincie zal hiervoor met beide gemeenten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een
bestuursovereenkomst afsluiten. Hierbij draagt de provincie de bevoegdheid die de provincie naar
verwachting krijgt voor de besluitvorming in het kader van de Elektriciteitswet, over aan de
gemeenten.
5. Oproep gemeente Someren voor centrale regie vanuit provincie op energietransitie

Het college van GS reageert op het verzoek van de gemeente Someren om centrale regie vanuit de
provincie op de energietransitie.
6. Rapportage VTH Indicatoren 2020

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de jaarrapportage vergunningverlening,
toezicht en handhaving 2020 waarvan de uitvoering is belegd bij de omgevingsdiensten. Jaarlijks
geeft GS opdracht aan de drie omgevingsdiensten voor de uitvoering van het provinciaal VTHwerkprogramma. Deze verantwoording kan worden gezien als een verlengstuk van de provinciale
jaarstukken 2020. In deze verantwoording wordt getoetst aan de in de opdracht meegegeven
provinciale kaders voor onder andere kwantiteit, kwaliteit en financiën.

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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