Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
29 juni 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.
Stand van zaken Provinciale kom-omleggingen
Met Chaam, Volkel, Nuenen en De Beerzen/Diessen wordt gesproken over het verbeteren van de
leefbaarheid, veiligheid en doorstroming door onder andere het al dan niet verplaatsen van een
provinciale weg. In deze Statenmededeling staat de stand van zaken voor wat betreft deze aanpak
‘provinciale kom-omleggingen’. Het overzicht laat zien dat het maatwerk is en dat er flinke stappen
zijn gezet. De provincie is bereid bij te dragen aan het realiseren van oplossingen, mits die
toekomstbestendig zijn en op bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Mede in het
licht van de omgevingsvisie wil Noord-Brabant voor het vervolg met de betreffende gemeenten de
meerwaarde van vormen van burgerconsultatie en -participatie bespreken.
Verlengen participatie met zusters Franciscanessen van Dongen
De provincie Noord-Brabant werkt sinds 2013 vanuit het Erfgoedprogramma samen met de Zusters
Franciscanessen van Dongen aan de herontwikkeling van het klooster tot woon-zorgcomplex. Het
doel is een nieuwe eigenaar voor het kloostergebouw te vinden die de herontwikkeling met in
achtneming van de belangen van de zusters, op zich neemt. Omdat dit doel nog niet is bereikt en de
huidige participatieovereenkomst met de zusters per 1 juli 2021 afloopt, wordt de participatie in het
kloostercomplex met anderhalf jaar verlengd.
Resultaten inventarisatie emissies (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen
Gedeputeerde Staten hebben een inventarisatie laten uitvoeren van de emissies van alle (potentieel)
zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen.
Hieruit blijkt dat er tot nu toe geen overschrijdingen zijn geconstateerd van de wettelijke
grenswaarden. Voor 98 tot 105 bedrijven van de 225 onderzochte bedrijven zal de vergunning

worden gewijzigd. Hierdoor wordt voor alle (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen in de vergunning
vastgelegd wat het maximaal toelaatbaar risiconiveau voor de omgeving is en welke maatregelen het
bedrijf moet nemen om de uitstoot daarvan tot het minimum te beperken. Voor afvalverwerkende
bedrijven is nog slechts een inventarisatie van een beperkt aantal (potentieel) zeer zorgwekkende
stoffen uitgevoerd. Er wordt nog gezocht naar een betrouwbare methode om alle (potentieel) zeer
zorgwekkende stoffen te inventariseren. De resultaten van de inventarisatie voor deze categorie
bedrijven zullen op een later tijdstip worden gecommuniceerd.
Toestand van de natuur
Gedeputeerde Staten hebben de statenmededeling Toestand van de Brabantse natuur 2020
vastgesteld. Eénmaal per 4 jaar worden Provinciale Staten geïnformeerd over de ontwikkeling van de
biodiversiteit in Brabant. Langjarige systematische natuurmetingen maken inzichtelijk wat de
ontwikkeling van de diverse soorten in de verschillende onderzochte gebieden is. In de Brabantse
natuur zijn zowel positieve als negatieve ontwikkelingen te zien. Waar (herstel-) maatregelen worden
genomen zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar. Per saldo is de trend echter nog steeds dalende. Dit
ondanks het gevoerde beleid om het Natuurnetwerk Brabant groter te maken, te verbinden,
herstelmaatregelen te nemen in de N2000-gebieden en leefgebieden van kwetsbare soorten te
versterken. De hierbij behaalde successen worden zichtbaar maar nog niet voldoende om de afname
die sinds medio vorige eeuw heeft plaatsgevonden te keren.
Aangepaste planning Wijzigingsverordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe
Gedeputeerde Staten willen de Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant
(Breda International Airport) aanpassen. Het moet beter aansluiten bij de wijze waarop helikopters in
de praktijk de luchthaven benaderen en verlaten. Het Ministerie van I&W heeft laten weten dat de
technische aanpassing die hiervoor noodzakelijk is, vertraagd is. Daarom is de planning van de
wijziging aangepast.
Toepassen hardheidsclausule voor herbouw in waterwingebied Gilzerbaan
Door het waterwingebied Gilzerbaan stroomt de Oude Leij. Deze beek voldoet momenteel niet aan
de eisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Waterschap Brabantse Delta en de
gemeente Tilburg werken samen aan een herstelplan. Hierbij staan beekherstel, klimaatadaptatie en
de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur centraal. Om beekherstel van de Oude Leij
mogelijk te maken heeft GS besloten tot toepassing van de hardheidsclausule conform artikel 5.13
van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant.Dit besluit maakt het mogelijk om in het
waterwingebied Gilzerbaan in Tilburg een gebouw te herbouwen op een andere locatie op hetzelfde
perceel. Deze verplaatsing is noodzakelijk om beekherstel mogelijk te maken.

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.
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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.

