Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
7 september 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. Jaarrapportage Financiële natuurcompensatie 2020

Wanneer bij het uitvoeren van projecten natuur verdwijnt, is de initiatiefnemer van het project verplicht
om dit verlies te compenseren. Dat kan door ergens anders natuur aan te leggen of door geld te
storten in de zogenoemde provinciale compensatievoorziening. Afgelopen jaren blijkt dat er vaker
voor deze laatste optie gekozen wordt. Eind 2020 was er € 4,8 miljoen gestort. Van dit bedrag
wordt € 2,4 miljoen gebruikt als cofinanciering van de faunapassage N261. Het overige budget
wordt grotendeels ingezet voor de aanleg van bos. Gedeputeerde Staten hebben dit vastgesteld in
de jaarrapportage Financiële natuurcompensatie 2020.
2. Evaluatierapport Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) laten evalueren, een
instrument om duurzaamheidsmaatregelen in de veehouderij te meten. Op basis van de opgedane
ervaringen met de BZV wil de provincie een effectief en efficiënt instrumentarium (door)ontwikkelen
dat aansluit bij de provinciale verduurzamingsdoelstellingen. Dit instrumentarium wordt onderdeel van
de uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel.
3. Uitstel ontwerp plan-MER Mest

De zoektocht naar mestbewerkingslocaties (het plan-MER Mest) hangt samen met de aanpak van
mest in een Brabantse voedselketen 3.0. Daarom wordt een Uitvoeringsagenda Mest opgesteld.
Daaruit moet blijken wat de gevolgen van kringlooplandbouw zijn voor de hoeveelheid
mestbewerking en het benodigde type mestbewerkingsinstallaties en wat die gevolgen betekenen
voor de ruimtelijke inpasbaarheid. Het ontwerp plan-MER Mest kan dus pas worden opgeleverd

nadat helder is geworden wat de consequenties zijn van de Uitvoeringsagenda Mest. Dat op zijn
beurt weer afhankelijk is van het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030.

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
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2021/september/themadag-17september-2021
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Droogte in Brabant vergt extra aandacht
Provinciehuis te bezichtigen tijdens Open Monumentendag 11 september
Commissarispenning voor Willem Kuipers, voorzitter Koningshoevenontmoeting
Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers en start campagne ‘Veilig naar school’
Politie controleert weggebruikers extra op afleiding in het verkeer
Eerste aanvraagperiode luchtmeetstations van start
Negatief zwemadvies voor Aakvlaai in Altena ingetrokken
Negatief zwemadvies voor ’t Hoefsven in Waalwijk ingetrokken
Positief zwemadvies voor zwemplekken aan de Maas
Brabant ontvangt € 80 miljoen voor extra impuls natuur
Negatief zwemadvies voor 16 zwemlocaties in Brabant
Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam zijn één UNESCO Werelderfgoed de
Hollandse Waterlinies
Ruimte voor de Maas bij Oeffelt zorgt voor meer waterveiligheid
Burgemeester van Soest beëdigd tot waarnemer in Boxmeer
Provincie en Brabantse steden willen BrabantRing oprichten met veilige digitale verbindingen voor
maatschappelijke organisaties en bedrijven
Impuls van € 10 miljoen voor campussen, innovatiedistricten en broedplaatsen voor talent
Provinciale onderscheiding Hertog Jan voor Juul van den Hout, oud –directeur Herme
Belgische vlag half stok bij Brabants provinciehuis
Overzicht besluiten Provinciale Staten 16 juli 2021

Zwemverbod voor de Oostplas in Goirle
Nieuw college en addendum op Bestuursakkoord voor Brabant
Provincie neemt beheer stichting Markdal over
Brabant versnelt woningbouw met nieuwe flexpool-regeling

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.

