Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
19 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. Verzoek om toepassing hardheidsclausule IOV voor de locatie Heuvelweg 2,
Riethoven

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het verzoek van melkveebedrijf M. Intven V.O.F te
Riethoven om toepassing van de hardheidsclausule uit de Interim Omgevingsverordening NoordBrabant af te wijzen. De ondernemer geeft aan dat het emissiearm maken van de jongveestal tot
buitensporig hoge kosten leidt. Op basis van de overgelegde gegevens en advies van Wageningen
Economic Research komen Gedeputeerde Staten tot de conclusie dat het bedrijf meerdere
alternatieven heeft om aan de staleisen uit de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant te
voldoen. Daarnaast heeft inmiddels een wijziging van de IOV plaatsgevonden, waardoor de
verplichte aanpassing van verouderde stallen is uitgesteld tot 1 januari 2024.
2. Subsidieregeling versnelling herstel stikstofgevoelige N2000-gebieden

Gedeputeerde Staten stellen een provinciale subsidieregeling voor versnelling en intensivering herstel
stikstofgevoelige Natura-2000 open. Hiervoor heeft de provincie Noord-Brabant in juli 2021 van het
ministerie van LNV voor de jaren 2021-2023 een specifieke uitkering van ruim 70 miljoen euro
ontvangen. Met deze uitkering worden projecten gefinancierd die leiden tot het versnellen en
intensiveren van het herstel van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Daarnaast is voor deze
periode bijna 10 miljoen euro door het ministerie van LNV uitgekeerd aan de provincie NoordBrabant voor compensatie van bos dat in het kader van Natura2000-herstel vanaf 2017 is gekapt.
Met het vaststellen van deze provinciale subsidieregeling wordt 15 miljoen opengesteld voor het
uitvoeren van maatregelen in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en 3 miljoen voor het
compenseren van gekapt bos.

3. 16e wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant
2016

Gedeputeerde Staten hebben de 16e wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en
landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 ten behoeve van een nieuwe subsidieaanvraagperiode voor
natuur- en landschapsbeheer vastgesteld. Met het landelijk Programma Natuur is er voor de
versterking en verbetering van de natuur een substantieel bedrag toegezegd tot en met 2030. Een
afspraak die hierin is opgenomen betreft de ophoging van de beheervergoeding van 75% naar 84%
per 1 januari 2021. De verhoging van de beheersubsidie stelt de beheerders in staat om meer uit het
beheer te halen en te investeren in de kwaliteit van de natuur naar meer biodiversiteit. Aanvragen
kunnen van 15 november tot en met 31 december 2021 worden ingediend.
4. Oprichting Campus Ontwikkelings Organisatie (COO) voor Brainport Industries
Campus (BIC)

Gedeputeerde Staten hebben, samen met de gemeente Eindhoven en SDK, het voornemen de
Stichting Campus Ontwikkelings Organisatie Brainport Industries Campus op te richten. Hoofddoel
van de COO is zoveel mogelijk maatschappelijk-economische meerwaarde van BIC te creëren. Deze
stichting krijgt als taak de conceptwaarde van de Brainport Industries Campus in Eindhoven verder te
ontwikkelen en te bewaken, nieuwe bedrijven en kennisinstellingen aan te trekken en de dynamiek en
samenwerking tussen aanwezige organisaties te verbeteren. Met het oprichten van de stichting kan de
provincie hierin helpen en meesturen. Later in het jaar kunnen PS namelijk wensen en bedenkingen
aangeven richting GS voordat deze een definitief besluit nemen.
5. Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk en CES Schelde Delta regio

Vijf regionale industrieclusters hebben medio september jl. hun aanpak om de uitstoot van
broeikasgassen sterk terug te dringen, aangeboden aan het Rijk. Het gaat hierbij om clusters die van
nationaal belang zijn. De provincie Noord-Brabant is betrokken bij twee van deze zogenoemde
Cluster Energie Strategieën (CES’en), namelijk van Rotterdam-Moerdijk en Schelde Delta Regio. Met
behulp van deze CES’en kan onder rijksregie een versnelling in de benodigde energie-infrastructuur
worden aangebracht. De CES’en maken onderdeel uit van het Klimaatakkoord.
6. Statenmededeling procesmemo beleidskader Levendig Brabant 2030

Op 26 maart 2021 gaven Provinciale Staten (PS) de opdracht voor de ontwikkeling van het
beleidskader 2030 (Vrijetijd, Cultuur, Erfgoed en Sport). Gedeputeerde Staten informeren PS over de
hervatting van deze ontwikkeling en de aangepaste planning.
7. Stand van zaken en positiebepaling Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de verdere voortgang en de positiebepaling
in de totstandkoming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Nationaal Strategisch Plan (GLBNSP). Dit start in 2023 en de besluitvormingsfase komt naderbij. Het nieuwe GLB gaat
toekomstbestendig boeren sterker belonen. De provincie verdubbelt de financiële inzet voor haar
eigen beleidsprogramma’s met Europese middelen.
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Provinciale Staten komen digitaal bijeen voor een Statendag. Bekijk de dagindeling op (nog niet
bekend).

Weblogs van

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Brabant slaat handen ineen voor gezonde toekomst van het Brabantse Land
Smeva group in Valkenswaard voortaan Koninklijk
Nieuwe N69 opengesteld voor het verkeer

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.

