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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. Aanvullende financiering Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Omdat er vertraging is binnen het project GOL, mede door vertraging van een uitspraak door de
Raad van State, is er minimaal 10,5 miljoen euro extra nodig. Hiervan komt 4,3 miljoen euro voor
rekening van de provincie, de rest komt uit de kas van de betrokken gemeente Waalwijk en Heusden.
3,6 miljoen van dit bedrag gaat naar de aannemer die extra kosten maakt door dit uitstel.
Dit is eerder al bekend gemaakt. De rest van de extra kosten zijn nodig om het projectbudget in het
algemeen te actualiseren. Provinciale Staten worden gevraagd om met deze aanvullende financiering
in te stemmen.
2. Afsprakenkader Arbeidsmigranten West-Brabant

Het maken van regionale afspraken tussen overheden is één van de strategieën uit de 'Brabantse
Aanpak Arbeidsmigratie'. De provincie is aanjager van de regionale afspraken in verschillende
Brabantse regio's. De regio West-Brabant is één van de koplopers - zeker als het gaat om integrale
afspraken - en heeft afgelopen periode dan ook als voorbeeld voor andere regio's gediend. Het
afsprakenkader is helemaal in lijn met de provinciale visie op arbeidsmigratie en wordt daarom
medeondertekend. Met deze afspraken maakt de regio stappen om de omstandigheden voor
arbeidsmigranten te verbeteren, op het gebied van huisvesting, werken en leren en welzijn.
3. Deelnemen aan City Deal, Slimme stad zo doe je dat (Smart City).

Gedeputeerde Staten besluiten deel te nemen aan de City Deal "Een slimme stad, zo doe je dat".
Binnen de City Deal werken het Rijk, grote steden, provincies en maatschappelijke en private partijen
samen om te veranderen hoe steden en dorpen worden ingericht, beheerd en bestuurd. Het doel is

om optimaal gebruik te maken van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. Zo blijven
steden en dorpen leefbaar, terwijl onze democratische waarden gewaarborgd blijven. De provincie
treedt toe om aan te kunnen haken op thema's waar zij al actief op is, zoals multimodale
bereikbaarheid en het gebruik van sensoren.
4. Toepassing hardheidsclausule IOV voor een varkenshouderij aan de Boxmeerseweg
21, Sint Anthonis

Gedeputeerde Staten willen een varkenshouderij in Sint Anthonis experimenteerruimte geven voor hun
innovatieve bedrijfsconcept ‘Wroetvarkens’. Daarom hebben zij besloten hiervoor de
hardheidsclausule toe te passen. Hierdoor kan de ondernemer een verouderde stal vervangen door
een diervriendelijkere varkensstal met brongerichte aanpak van ammoniak-, geur- en methaanemissie.

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://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/66ef0b78-4b0f-40c2-a4ea56e2c62cf154?documentId=ec9ede5c-d038-4e6c-ab19-9dd30fca9b2f
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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.

