Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
20 juli 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. Doorontwikkeling provinciehuis

Corona heeft onze manier van werken ingrijpend veranderd en ook na de pandemie willen we
anders blijven werken, ontmoeten en reizen. De provincie stimuleert haar medewerkers om daar te
werken wat past bij het werk dat verricht moet worden. Dat kan bijvoorbeeld op het provinciehuis
zijn, thuis of bij partners. De verwachting is dat voor de provinciale organisatie als geheel
werknemers gemiddeld de helft van de tijd in het provinciehuis werken. Dit stelt andere eisen aan de
inrichting, ruimtes en werkplekken. Tegelijkertijd is het 25 jaar oude meubilair in het provinciehuis
ruimschoots afgeschreven, wordt rekening gehouden met de evaluatie Huis voor Brabant en was de
organisatie al voor corona begonnen met een nieuwe manier van flexwerken. Deze ontwikkelingen
komen nu samen en dit is dan ook het moment om het provinciehuis te herinrichten en door te
ontwikkelen als ontmoetingsplek voor Werken aan Brabant, zowel voor de medewerkers onderling
als in samenwerking met onze partners.
2. Herstart campagne: Een dumper is een stumper

De provincie Noord-Brabant herstart de campagne tegen afvaldumping in de natuur. Daarbij wordt
de samenwerking gezocht met al lopende communicatietrajecten van gemeenten en terreinbeheerders
om zo de boodschap te versterken. Het doel is dat alle Brabanders zich verantwoordelijk voelen voor
een schone natuur zonder afval.

3. Reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport, Beleidskader Landbouw en Voedsel
2030

Gedeputeerde Staten hebben de reikwijdte en het detailniveau vastgesteld voor het
Milieueffectrapport (MER) voor het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. In het op te stellen
MER staat de vraag centraal wat de effecten op natuur, leefomgeving, gezondheid en milieu zijn van
de keuzes die worden gemaakt in het beleidskader. Daardoor wordt het milieubelang volwaardig
onderdeel van de besluitvorming over het beleidskader.
4. Interventieteam wilde zwijnen

Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant toestemming
verleend voor de inzet van een interventieteam wilde zwijnen. Beheer van wilde zwijnen is belangrijk
om de kans op introductie van de Afrikaanse Varkenspest zo klein mogelijk te maken, het risico op
aanrijdingen te beperken en om schade aan gewassen te voorkomen. Het beheer van wilde zwijnen
is een uitdaging. Op veel plekken gaat dat goed, maar op sommige plekken blijft het beheer achter.
Het kan daarom nodig zijn dat een interventieteam onder regie van de Faunabeheereenheid het
beheer van wilde zwijnen tijdelijk overneemt, zo nodig zonder toestemming van de grondgebruiker of
jachthouder. De door Gedeputeerde Staten op grond van de Wet natuurbescherming verleende
toestemming maakt dit mogelijk.
5. Fondsversterking Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

In april hebben Gedeputeerde Staten het voornemen genomen om samen met het ministerie van
Economische Zaken ieder een agiostorting van € 22,5 miljoen te doen aan de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Provinciale Staten uit te nodigen om eventuele wensen en
bedenkingen kenbaar te maken. Provinciale Staten hebben geen wensen en bedenkingen afgegeven,
waarop Gedeputeerde Staten nu het definitieve besluit nemen om de storting te doen. Met deze
investering kan de BOM extra investeren in het Brabantse mkb.
6. Uitvoeringsagenda erfgoed 2021-2022

Op 26 maart jongstleden hebben Provinciale Staten het beleidskader erfgoed 2016-2020 –de
(verbeeldings)kracht van erfgoed- verlengd tot en met 2022. De verlenging is verder uitgewerkt in de
Uitvoeringsagenda Erfgoed 2021-2022. De voorliggende uitvoeringsagenda beschrijft de beoogde
prestaties en activiteiten ten aanzien van Erfgoed die Gedeputeerde Staten in de jaren 2021 en 2022
willen realiseren. Gedeputeerde Staten stellen de uitvoeringsagenda vast en informeren Provinciale
Staten.
7. Statenmededeling Update Corona Herstel

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten geregeld over de brede herstelaanpak van het
college rondom de coronacrisis. In deze Statenmededeling is er onder andere aandacht voor de
stand van zaken rondom de uitvoering van de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant.
Daarnaast worden de vorderingen van de Denktank Corona besproken en wordt er gemeld dat
Gedeputeerde Staten een gedenkteken ter herinnering voor alle slachtoffers van het coronavirus laten
maken. Na de zomer wordt geëvalueerd of de huidige crisisorganisatie en -coördinatie nog
noodzakelijk is. In het najaar van 2021 zal het college Provinciale Staten verder informeren.

‘

8. Staat van Brabant

Gedeputeerde Staten hebben de Staat van Brabant vastgesteld. De Staat van Brabant geeft op basis
van een beperkt aantal cijfers weer hoe Brabant ervoor staat met betrekking tot zes maatschappelijke
opgaven: Gezonde & Veilige Leefomgeving, Energietransitie, Klimaatproof Brabant, Duurzame
verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit en duurzame en concurrerende economie. De Staat van
Brabant is een handreiking voor het gesprek binnen en tussen overheden en met partners, het
bedrijfsleven en de samenleving gericht op de ontwikkeling van beleid en invulling van de uitvoering.
9. Onderzoek luchtkwaliteit, veehouderij en COVID-19

Aan het begin van de coronapandemie leek de positie van Noord-Brabant bijzonder en werd
verband gezocht tussen het aantal COVID-besmettingen en de intensieve veeteelt in Noord-Brabant.
Er werd een onderzoeksvoorstel gedaan door het RIVM naar de causale relatie tussen luchtkwaliteit,
veehouderij en aantallen besmettingen met COVID-19. Inmiddels kan in de cijfers van het landelijk
corona-dashboard worden waargenomen dat de gegevens over Noord-Brabant niet significant
afwijken van het landelijk beeld na de eerste golf in maart 2020. Het onderzoek is daarom verbreed
waarbij nu ook aandacht is voor andere bronnen van luchtverontreiniging zoals verkeer en industrie.
De Staten worden nader geïnformeerd over het onderzoekprogramma, het definitieve
onderzoeksvoorstel en het vervolgproces.
10. Monitor wind op land

De provinciale doelstelling voor wind op land in Noord-Brabant is, zoals eerder al gemeld, niet
gehaald. Dat geldt ook voor de nationale doelstelling. Volgens prognoses van de provincie is
maximaal 443,4 MW haalbaar voor wind op land in Noord-Brabant in 2023. Hiermee zou 94,2%
van de doelstelling van 2020 behaald worden. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen
provincies en het rijk over een versnellingsopgave. Die zal ruimschoots gehaald gaan worden, zoals
blijkt uit Monitor Wind op Land 2020 en de Klimaat- en Energieverkenning 2019.

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 bijeen voor een Statendag. Bekijk de dagindeling op (is nog niet
bekend)
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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.

