Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
12 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. Bestuursovereenkomst Duurzame Polder

Gemeenten, provincie en Rijk werken samen aan windenergie in de Duurzame Polder tussen Oss en
‘s-Hertogenbosch. Daarbij krijgen de gemeenten de regie, ondersteund door Rijk en provincie. Dat is
de insteek van de bestuursovereenkomst Duurzame Polder, waarover de colleges van de gemeenten,
Gedeputeerde Staten en de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op
dinsdag 12 oktober een akkoord bereikten.
2. Afwijzen verzoek om toepassing hardheidsclausule IOV voor een pluimveehouderij
aan de Peelven 7, Sterksel

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het verzoek van Jos Frenken B.V. te Sterksel om
toepassing van de hardheidsclausule af te wijzen. De ondernemer heeft uitstel gevraagd voor het
emissiearm maken van twee verouderde stallen. Doordat het bedrijf op 19 juli 2017 niet voldeed aan
het Besluit emissiearme huisvesting (Beh), moet het bedrijf per 1 januari 2020 voldoen aan strengere
staleisen op grond van de IOV. In de motivering die de ondernemer heeft aangedragen waarom niet
werd voldaan aan het Beh zien Gedeputeerde Staten geen aanleiding om de hardheidsclausule uit
de IOV toe te passen. Daarom is besloten tot afwijzing van het verzoek. De ondernemer moet
hierdoor direct aan de eisen uit de IOV gaan voldoen.
3. Afwijzen verzoek om toepassing van de hardheidsclausule Beleidsregel
natuurbescherming voor Achterdonksestraat 15 te Loosbroek

Een varkenshouder in Loosbroek heeft in 2008 en 2009 stallen vergund gekregen met een 95%
reductie van ammoniakemissie, vanwege een nabijgelegen zeer kwetsbaar natuurgebied. Aangezien

de aanwijzing van het zeer kwetsbare natuurgebied later is komen te vervallen, heeft de ondernemer
de vergunde stallen nooit gerealiseerd, omdat daarna zou kunnen worden volstaan met een mindere
reductie van ammoniakemissie. De ondernemer wil vanwege het vervallen van de aanwijzing van het
voor ammoniak gevoelige natuurgebied graag een andere milieuvergunning als uitgangssituatie
hanteren. Dit is niet toegestaan op basis van eerdere uitspraken van de rechter. Omdat de
hardheidsclausule daarom niet kan worden toegepast, hebben Gedeputeerde Staten besloten het
verzoek af te wijzen.
4. GS beantwoorden brief Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen (FBL) inzake
GOL

De Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen stelt in een brief aan Gedeputeerde Staten dat de
aanbesteding GOL onrechtmatig en niet rechtsgeldig is. Argument hierbij is volgens FBL dat GS
zich niet hebben gehouden aan de toezegging in het verweerschrift van de provincie dat er niet
geen gunning van de opdracht zou zijn, totdat er een onherroepelijk PIP ligt. Deze stelling is juist
omdat er is gegund in afwachting van een onherroepelijk PIP. Gedeputeerde Staten laat in het
antwoord weten echter van mening te zijn dat de belangen van de FBL niet zijn geschaad.
5. Statenmededeling ter afhandeling van Motie 42-2021 “Laat je niet redden door
criminelen”

Vanuit de bestuursopdracht “Veilige en weerbaar Brabant” en de motie “Laat je niet redden door
criminelen” van Provinciale Staten, is de provincie betrokken deelnemer aan het Platform Veilig
Ondernemen (PVO). Het PVO zet in op diverse proeftuinen en zet zich uiteindelijk neer als een
centraal orgaan voor ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. Gedeputeerde Staten
informeren Provinciale Staten over de voortgang van het PVO.
6. Belangrijke financiële ontwikkelingen VTH-budget

Voor het programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving zorgen enkele belangrijke
ontwikkelingen voor financiële gevolgen. Het gaat dan met name om de Wet natuurbescherming en
de Omgevingswet. De financiële gevolgen worden met dit voorstel in beeld gebracht. Tevens wordt
aandacht besteed aan onzekerheden en aan een toekomstbestendige VTH-financiering.

Activiteiten
Themadag
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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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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.

