Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
28 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. Actualisatie Nota reserves 2021

GS heeft de nota reserves 2021vastgesteld en zal PS de nota via de begroting laten vaststellen.
2. Conferentie Europese gouverneurs en commissarissen

Commissaris van de Koning Ina Adema neemt als regionaal bestuurder van Noord-Brabant deel aan
de jaarlijkse conferentie van de European Association of State Territorial Representatives. Deze editie
wordt gehouden in Florence (Italië) en zal gaan over de rol van de regiobestuurder in het behoud
van (cultureel) erfgoed en over de rol tijdens de Coronacrisis.
3. Operationeel programma Europees Fonds Regionale Ontwikkeling 2021-2017

Vanuit de Europese Unie geldt van 2021-2027 een nieuwe structuurfondsenperiode. Hieronder valt
ook het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat bedoeld is om de regionale
concurrentiekracht te versterken. In Nederland wordt dit fonds beheerd via landsdelen, waarbij de
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de managementautoriteit zijn voor Zuid-Nederland. De
provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant hebben samen met het Rijk het afgelopen jaar
gewerkt aan een nieuw Operationeel Programma voor de periode 2021-2027, OPZuid 2021-2027.
Gedeputeerde Staten hebben vanuit hun hoedanigheid als managementautoriteit besloten OPZuid
2021-2027 voor te leggen aan de Europese Commissie. Na indiening vindt er nog toetsing en
overleg met de Europese Commissie plaats.

4. Aanvraag omgevingsvergunning afwijken inpassingsplan nieuwe verbinding
grenscorridor N69

De aanleg van de Nieuwe N69 tussen Luikerweg in Valkenswaard en de A67 bij Veldhoven verloopt
voorspoedig. Het zo spoedig mogelijk openstellen van de Nieuwe verbinding N69 is voor de regio
van groot maatschappelijk belang. De provincie heeft daarom onderzocht of en hoe een vervroegde
opening verantwoord mogelijk is, in relatie tot de in het Provinciaal Inpassingsplan en in de verleende
vergunningen gestelde voorwaarden dat het in gebruik nemen van de N69 geen negatieve gevolgen
heeft voor het omliggende Natura2000 gebied. Dat blijkt het geval. Vanuit het maatschappelijk
belang om de weg eerder te openen is op 16 juli 2021 door Provinciale Staten reeds een
‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ afgegeven op basis waarvan door Gedeputeerde Staten
een ontwerpbesluit is genomen. Op het ontwerpbesluit is een zienswijze ontvangen. De zienswijze
geeft geen aanleiding tot het wijzigen van het besluit. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale
Staten een definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.
5. Stand van zaken Brainport Smart District

Brainport Smart District (BSD) wordt de slimste woon- en werkwijk ter wereld waar de
stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe inzichten en technieken op
gebied van gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit. Bewoners hebben vanaf de start een
belangrijke rol bij de inrichting van en omgang met data die voortkomen uit BSD. De provincie
Noord-Brabant is al geruime tijd betrokken, BSD draagt onder meer met de realisatie van ruim 2000
woningen bij aan de woningbouwopgave. Gedeputeerde Staten sturen een update aan Provinciale
Staten over de ontwikkelingen rond deze slimste wijk.
6. Vaststellen nota van wijzingen Beleidskader gezondheid 2021-2030

Het ontwerpbesluit bij het beleidskader gezondheid is aangepast. Door de latere agendering van het
beleidskader gezondheid was het financiële beslispunt niet meer actueel. Gedeputeerde Staten
hebben dit in een nota van wijzigingen vastgelegd.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.
Statendag
1 oktober 2021 | 09.30 uur | Digitaal | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen digitaal bijeen voor een Statendag. Bekijk de dagindeling op
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2021/september/ps-dag-1-oktober-2021
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Recente persberichten

Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Corona laat nog geen grote effecten zien op de winkelvoorraad in Brabant

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.

