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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)
De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) heeft vertraging opgelopen door uitstel
van een uitspraak van de Raad van State. Hierdoor is de tijdelijke personeelscapaciteit
langer nodig. Gedeputeerde Staten besluiten dit te verlengen tot 2024. Deze vertraging kan
ook financiële gevolgen hebben, daar echter is pas zicht op na de uitspraak van de Raad
van State.
2. Afhandeling motie M31a-2021 Volle Kracht voor Triple A topsportevenementen
Op 26 maart 2021 hebben VVD, Forum voor Democratie, PvdA en Lokaal Brabant de motie
‘Volle kracht voor triple A topsportevenementen’ ingediend. Gedeputeerde Staten
constateren dat er wel ambitie en draagvlak is voor het gezamenlijk onderzoeken van de
haalbaarheid van majeure topsportevenementen, maar er geen draagvlak is voor een
gezamenlijke spaarpot. Samen met BrabantSport, bedrijfsleven en de B5-gemeenten blijft
het college zich inzetten om in de toekomst nieuwe topsportevenementen naar Brabant te
halen. Het college reserveert hiervoor in deze collegeperiode (2021-2022) €1,0 mln.
3. Uitvoeringsagenda Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022
Op 26 maart jongstleden stelden Provinciale Staten het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en
Sport 2021-2022 vast. Dit beleidskader is verder uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Vrije Tijd,
Cultuur en Sport 2021-2022. Deze uitvoeringsagenda geeft weer met welke middelen en
menskracht Gedeputeerde Staten de beoogde prestaties en activiteiten ten aanzien van
Vrije Tijd, Cultuur en Sport in de jaren 2021 en 2022 willen realiseren.

4.

Operationeel programma INTERREG VI A NL-DL

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Operationeel Programma(OP) INTERREG
VIA Nederland – Duitsland. Het OP wordt in deze vorm ter goedkeuring aangeboden aan de
Europese Commissie. Het programma is door de provincie Noord-Brabant en de andere
grensprovincies ontwikkeld samen met het Ministerie van Economische zaken van Nederland
en Noordrijn-Westfalen, de Staatskanselarij van Nedersaksen en de Euregio’s. Het INTERREG
VI programma stimuleert grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. Naast
innovatieve en duurzame ontwikkeling is ook samenwerking op het terrein van onderwijs,
arbeidsmarkt en gezondheidszorg opgenomen als prioriteit.
5. Afwijzen verzoek toepassing hardheidsclausule IOV voor de locatie Sonniuswijk 60 te
Son
Gedeputeerde Staten hebben besloten het verzoek om toepassing van de
hardheidsclausule af te wijzen voor de locatie Sonniuswijk 60 te Son. De aanvrager verzoekt
uitzondering voor het emissiearm maken van zijn stallen vanwege buitensporig hoge kosten.
Op basis van de overgelegde gegevens komen Gedeputeerde Staten tot de conclusie dat
een onjuist beeld van de kosten wordt gegeven en gelet op de benodigde investeringen
die de aanvrager vermeld is een investering in emissiereductie gerechtvaardigd.
6. Regionaal Water en Bodemprogramma 2022-2027 (RWP)
Het Ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 (RWP) heeft samen met de
bijbehorende Milieueffectrapportage ter inzage gelegen van 6 april t/m 18 mei, gelijktijdig
met de waterbeheerplannen 2022-2027 van waterschappen De Dommel, Aa en Maas en
Brabantse Delta.
Er zijn 21 zienswijzen ingediend. Eind 2021 wordt het RWP definitief vastgesteld. In het RWP
staat beleid voor een meer klimaat robuust water- en bodemsysteem. Doel van het RWP is
zorgdragen voor veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem in de provincie
Noord-Brabant.
7.

Beleidslijn ontgrondingen en bouwgrondstoffen Provincie Noord-Brabant 2021-2030

Gedeputeerde Staten hebben de Beleidslijn ontgrondingen en bouwgrondstoffen Provincie
Noord-Brabant 2021-2030 vastgesteld. In deze regeling wordt beschreven op welke basis
vergunningaanvragen voor een ontgrondingsactiviteit worden beoordeeld. Belangrijkste
uitgangspunt in deze regeling is dat iedere afgraving of ontgronding leidt tot
kwaliteitsverbetering van de omgeving en tot (extra) waardecreatie. Het winnen van
grondstoffen is hierbij een afgeleide van het verbeteren van de omgevingskwaliteit en/of
het realiseren van andere maatschappelijke doelstellingen.

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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