Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
5 oktober 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. Toekomstbestendig ontwikkelbedrijf

Het Ontwikkelbedrijf wordt ingezet voor de uitvoering van provinciale beleidsdoelstellingen. De
projecten van het Ontwikkelbedrijf, hebben een lange looptijd, zijn complex en brengen in veel
gevallen financiële risico’s met zich mee. Om het Ontwikkelbedrijf toekomstbestendig te maken en in
te kunnen blijven zetten voor de realisatie van een breed pallet aan provinciale doelstellingen,
updaten Gedeputeerde Staten de berekeningssystematiek van het weerstandsvermogen van het
Ontwikkelbedrijf. Daarnaast doen Gedeputeerde Staten, op dit moment, geen voorstel om middelen
uit de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf terug te laten vloeien naar de algemene middelen.
2. Meerjarenperspectief ontwikkelbedrijf

Het Ontwikkelbedrijf van de provincie Noord-Brabant is betrokken bij de ontwikkeling van diverse
projecten. Het Meerjarenperspectief ontwikkelbedrijf geeft inzicht en het overzicht van de voortgang
van de projecten waar het ontwikkelbedrijf inhoudelijk en financieel in participeert om provinciale
ontwikkeldoelen gerelateerd aan de grote opgaven waarvoor de Provincie staat mogelijk te maken.
Het ontwikkelbedrijf zorgt voor voldoende financiële buffers om risico’s binnen de projecten op te
vangen.
3. Motie M472012 ‘perspectief zonder schulden’

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 op 23 april 2021 hebben Provinciale Staten een
motie aangenomen waarin wordt verzocht om in kaart te brengen waar aanvragen voor
schuldhulpverlening stijgen en om te kijken of Brabantse gemeenten voldoende capaciteit hebben om
hiermee om te gaan. Daarnaast wordt verzocht om met de arbeidsmarktregio’s te overleggen om

ervoor te zorgen dat mensen met een schuldhulpprobleem toegang houden tot de arbeidsmarkt.
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van deze motie. Er lijkt geen
grote stijging van schuldhulpaanvragen te zijn en de arbeidsmarktregio’s hebben geen
capaciteitsproblemen. Daarnaast wordt er binnen de arbeidsmarktregio’s momenteel al extra inzet
gepleegd. De provincie heeft geen rol in de aanpak van schuldhulp, extra inzet is ook niet nodig.
4. Adviescommissie Stimulus Programmamanagement 2021-2027

Stimulus programmamanagement beheert Europese en nationale subsidieprogramma's en fondsen
voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Voor de komende programmaperiode 20212027 stellen de Managementautoriteit Zuid-Nederland en de Gedeputeerde Staten van NoordBrabant, Zeeland en Limburg een brede adviescommissie in. Deze commissie adviseert over de
afhandeling van subsidieprogramma's die in de periode 2021-2027 door Stimulus worden beheerd.
5. Omgevingswet, heffing milieuleges

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om leges voor milieuvergunningen te herintroduceren bij
de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tot 1998 werden er milieuleges geheven.
De mogelijkheid om leges te heffen wordt met dit voornemen uitgebreid voor de milieuaspecten
waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Dit zijn over het algemeen de grote en complexe bedrijven
met milieurisico’s. Het heffen van milieuleges is in lijn met landelijke ontwikkelingen, andere provincies
zijn dit ook van plan, en past binnen het bestaande beleid van de provincie Noord-Brabant om
directe kosten voor het aanvragen van een vergunning door te bereken aan de aanvrager. GS zullen
een voorstel doen om milieuleges te gaan heffen. In het najaar besluiten Provinciale Staten hierover
bij de begrotingsbehandeling.

Activiteiten
Themadag
15 oktober 2021 | 09.30 uur | Digitaal | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen digitaal bijeen voor een Themadag. Bekijk de dagindeling op
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2021/oktober/themadag-15-oktober2021
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Geen overeenstemming aankoop varkenshouderij Logtsebaan Oirschot
Overzicht besluiten Provinciale Staten 1 oktober 2021
Groei woningbouw Brabant zichtbaar na coronadip; zorg om bouwtempo blijft
Succesvolle paralympische en olympische sporters Lidewij Welten, Margot van Geffen en Sanne
Voets drager provinciepenning en ereburger Brabant

Nieuw statenlid beëdigd en afscheid
Vijf finalisten van de Brabantse Stijlprijs 2021 bekend

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.

