Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
20 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. Verlaging kredietwaardigheid HSBC Bank Frankrijk (HSBC)

De provincie heeft in het verleden belegd in langlopende obligatieleningen. Een van de partijen
waarin is belegd is de bank HSBC. Kredietbeoordelaar Moody’s heeft in juni de rating van HSBC
Frankrijk naar beneden bijgesteld, waarmee die onder het door de provincie gehanteerde
minimumniveau is gezakt. Daarop heeft het Treasury Comittee de risico’s voor de provinciale
portefeuille HSBC opnieuw ingeschat en adviseert om deze, ondanks de te lage rating, toch aan te
houden. Gedeputeerde Staten volgen dit advies.
2. Bestuurlijke overeenkomst A2 Deil-'s-Hertogenbosch-Vught

Sinds 2018 werken verschillende partijen, waaronder het Rijk en de provincie Noord-Brabant, samen
om de A2 tussen Deil en Vught aan te pakken en te voorkomen dat dit stuk uitgroeit tot een van de
grootste fileknelpunten van Nederland. Vorig jaar zijn daar tijdens het BO MIRT verdere (financiële)
afspraken over gemaakt. Die zijn vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst waar GS nu mee heeft
ingestemd. Dit alles moet leiden tot verbreding van delen van de A2, een extra brug over de Maas
en de Waal en maatregelen in de regio op het gebied van onder andere openbaar vervoer,
knooppunten, werkgeversbenadering, fiets, smart mobility en vermindering van sluipverkeer.
3. Instemming exploitatieplannen OV-concessies Oost-, West- en Zuidoost Brabant 2022

Met ingang van 9 januari 2022 vindt een aantal wijzigingen plaats in de dienstregeling van de drie
openbaar vervoerconcessies (bus) in Brabant. De vervoerders Arriva en Hermes hebben de
exploitatieplannen 2022 voor de concessies Oost- en West- respectievelijk Zuidoost-Brabant
voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Deze plannen bevatten maatregelen om de dienstregeling

aan te passen aan het aantal reizigers om zo de kosten weer in overeenstemming met de
opbrengsten te brengen. Ze zijn tot stand gekomen na advisering door het Reizigersoverleg Brabant
en de betrokken gemeenten. Op die plekken en tijden waar de maatregelen leiden tot het verdwijnen
van buslijnen is Regiotaxi als alternatief beschikbaar en wordt met gemeenten onderzocht of met
gedeelde mobiliteit een aanvulling kan worden geboden.
4. Provinciaal Inpassingsplan Opwaarderen Maaslijn

De Maaslijn is de (grotendeels) enkelsporige verbinding Nijmegen - Venlo – Roermond en loopt in
Brabant door de gemeenten Cuijk en Boxmeer. De spoorlijn wordt verbeterd. Daarmee wordt de
reistijd korter en worden de verschillende overstappen stabieler. De elektrificatie zorgt voor een
comfortabeler en schonere manier van reizen tegen ook nog eens lagere exploitatiekosten. Voor het
uitvoeren van deze verbetering is een provinciaal inpassingsplan nodig. Het ontwerp van dat plan
samen met het Milieueffectrapport is door Gedeputeerde Staten voorbereid en wordt nu aangeboden
aan Provinciale Staten ter vaststelling in november.
5. Verzoek om toepassing hardheidsclausule IOV voor de locatie Vlierdijk 3 te Deurne

Gedeputeerde Staten hebben besloten de hardheidsclausule toe te passen voor het innovatieve
stalsysteem voor de varkenshouderij aan Vlierdijk 3, te Deurne onderdeel van “Innovatiepark De
Vlier”. Met deze ontwikkeling wordt de ammoniakemissie naar verwachting op bedrijfslocatieniveau
gereduceerd voor 87%, door gebruik te maken van een ammoniak- en geurvrije vloeistof.
Gedeputeerde Staten willen experimenteerruimte bieden om de beschikbaarheid van brongerichte,
emissiearme systemen voor de varkenshouderij te vergroten.
6. Jaarstukken 2020 Brabantse omgevingsdiensten

De provincie heeft de vastgestelde jaarstukken 2020 van de Brabantse omgevingsdiensten OMWB,
ODBN en ODZOB ter kennisname ontvangen.
7. Transitiefonds Veehouderijen stopgezet

Het Transitiefonds Veehouderijen wordt stopgezet. Het fonds was bedoeld voor veehouders die
vanwege te weinig eigen vermogen niet in staat zijn om duurzame investeringen te doen. Van het
fonds werd echter nauwelijks gebruik gemaakt. De provincie gaat onderzoeken of de vrijkomende
middelen kunnen worden ingezet in een nieuw fonds dat beter aansluit bij de behoeften van
veehouders en een duurzame transitie van de veehouderij, met nieuwe verdienmodellen en
afzetmarkten, stimuleert.
8. Handelingsperspectief toezicht en handhaving Wet natuurbescherming
gebiedsbescherming

Na het onderuitgaan van de PAS-regelingen in mei 2019 heeft Gedeputeerde Staten in 2020
besloten om niet actief alle Wnb-vergunningplichtige bedrijven aan te schrijven en bedrijven wel te
stimuleren een aanvraag in te dienen. Nog niet alle wettelijke kaders waren op dat moment
beschikbaar. Inmiddels zijn er voldoende landelijke kaders waarbinnen getoetst kan worden, zoals
extern salderen, verleasen en het stikstofregistratiesysteem. Doordat er voldoende kaders zijn kan
Gedeputeerde Staten gerichter handhaven. De handhaving wordt daarmee stapsgewijs verder
opgepakt. Om de beschikbare capaciteit effectief in te zetten krijgen initiatieven met de grootste
effecten in de N2000 gebieden die via toezicht in beeld komen prioriteit.

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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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.

