Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
2 november 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. Statenmededeling actualiteiten stikstof Q3

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de ontwikkelingen in het stikstofdossier.
Hierin staat onder meer dat gebiedsgedeputeerden benoemd zijn voor een nog grotere focus op de
ontwikkeling in en rond kwetsbare Natura2000-gebieden. Dit is het vervolg op het addendum bij het
coalitieakkoord. Daarnaast wordt er gewerkt aan een grondruilfonds en andere slimme
grondinstrumenten, en aan spelregels voor grondaan- en verkopen die beweging in Brabant
vergemakkelijken. Op verzoek van Provinciale Staten komt binnenkort informatie in het Brabants
overzicht van de stikstofdata over de herkomst van de buitenlandse depositie. Verder is er een update
over extern salderen, vergunningverlening en wordt de explainervideo vermeld over de Brabantse
Aanpak Stikstof.
2. Allocatie middelen voor uitvoering aanpak stikstof en gebiedsgerichte aanpak groen
– blauw 2022 en 2023

Financiële onderbouwing uitvoering aanpak stikstof en gebiedsgerichte aanpak groen-blauw 20222023
In 2021 is gestart met de Brabantse Aanpak Stikstof (BOS) en de gebiedsgerichte aanpak groenblauw. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld via de knelpuntenbuffer. Provinciale Staten
ontvangen een Statenmededeling waarin de totale kosten van € 15,6 miljoen worden toegelicht. Het
gaat om de inzet van beschikbare middelen (voor zowel de gebiedsverkenningen als de
uitvoeringsorganisatie) om de aanpak stikstof en de GGA groen-blauw in 2022 en 2023 voort te
kunnen zetten.

3. Statenvoorstel 71/21A Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027

Het Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 (RWP) is voor de onderwerpen water en
vitale bodem de opvolger van het huidige Provinciale Milieu- en Water Plan (PMWP) dat een looptijd
heeft tot eind 2021. Het RWP is de basis voor beleid voor een meer klimaat robuust water- en
bodemsysteem, en veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem. Gedeputeerde Staten
hebben het plan-Milieueffectrapport (MER) betrokken bij de besluitvorming. De Commissie voor de
m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies gegeven. De milieueffecten worden hiermee voldoende
betrokken in de besluitvorming. Definitieve vaststelling van het RWP vindt eind 2021 plaats in
Provinciale Staten.
4. Statenmededeling update corona herstelaanpak

De provinciale organisatie bouwt de crisisaanpak corona af en gaat naar een andere manier van
werken, reizen en ontmoeten. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van
zaken rondom de uitvoering van de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant. Daarnaast
hebben Gedeputeerde Staten hun reactie op het eindrapport van de denktank coronaherstel
vastgesteld.
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Provinciale Staten komen bijeen voor een Begrotingsbehandeling. Naar verwachting vindt er ook een
interpellatiedebat plaats. Bekijk de agenda en de stukken van de vergadering.
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