Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
9 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. Begrotingssubsidie aan ProRail ten behoeve van het project PHS Vught

Gedeputeerde Staten verlenen de Brabantse bijdrage van 135 miljoen euro voor het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer direct aan ProRail in plaats van aan het ministerie van I&W. De subsidie
uit 2018 aan I&W wordt daarom ingetrokken. Dit is het gevolg van de in april gesloten nieuwe
bestuursovereenkomst PHS Den Bosch-Vught en heeft te maken met de verrekening van de btw. Rijk,
provincie en gemeente Vught verbeteren de leefbaarheid en veiligheid langs het spoor tussen Den
Bosch en Eindhoven. Deze maatregelen bestaan onder andere uit een verdiepte ligging van het
spoor bij Vught, en de onderdoorgang van het spoor bij de Wolfkamerweg in Vught.
2. Vervanging archiefdossiers

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de benodigde besluiten genomen om de provinciale
papieren archieven vanaf 1950 te digitaliseren. In samenwerking met het Brabants Historisch
Informatie Centrum wordt een project opgestart waardoor op termijn de papieren archieven digitaal
toegankelijk en beschikbaar worden gesteld. Hierdoor draagt de provincie bij aan de toenemende
vraag naar digitale beschikbaarheid van overheidsinformatie.
3. Subsidie verleend aan Stichting voor doorontwikkeling van de Automotive Campus

Gedeputeerde Staten verstrekken een subsidie van 220.000 euro aan de Stichting Automotive
Campus. Met deze subsidie, aangevuld met een evenredige bijdrage van de gemeente Helmond en
Bouwbedrijf Van de Ven als partners in de stichting, is de stichting in staat om in elk geval tot medio
2022 haar taken, gericht op het versterken van het Automotive cluster en het uitbouwen van de
Automotive Campus, te blijven uitvoeren.

4. Advisering Mijnbouwwet: winningsplan en omgevingsvergunning gaswinning
Sprang

Gedeputeerde Staten adviseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet akkoord te
gaan met de plannen van Vermilion voor een nieuwe boring in een grondwaterbeschermingsgebied
om de gaswinning bij Sprang langer voort te zetten. Dit omdat de winning in strijd is met rijksbeleid
en provinciale regels en vanwege de kans op negatieve effecten voor drinkwater. De provincie streeft
naar een energievoorziening die vrij is van CO2-emissie. Daarvoor richten we ons op de productie
van duurzame energie en moet de winning van gas worden afgebouwd. Investeren en nieuwe
vergunningen verstrekken om meer gas te kunnen winnen op een gevoelige locatie is in de ogen van
GS dan ook een verkeerd signaal.
5. 10e voortgangsrapportage SmartwayZ.NL

In de tiende rapportage over SmartwayZ.NL wordt de voortgang van het programma geschetst. De
druk op het programma neemt toe, omdat de stikstofproblematiek tot vertraging leidt. Daarnaast
stijgen de kosten van zowel het onderhoud van bestaande wegen als de aanleg van nieuwe
infrastructuur. Dit alles maakt op een andere manier (blijven) werken en het verder ontwikkelen van
nieuwe vormen van (gedeelde) mobiliteit nog belangrijker.
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Provinciale Staten komen bijeen voor de Begrotingsbehandeling 2022. Het is de voortzetting van
de PS-vergadering van 5 november 2021.
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a787495d-0380-46ad-871fbb8e3999d02b
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Livestream: lichtprojectie ‘Shades’ ter ere van 50 jaar provinciehuis Brabant
Samen een duurzame brug bouwen
Beëdiging Statenleden
Samen een duurzame brug bouwen
Brabants herdenkingsgedicht voor de slachtoffers van het coronavirus voorgedragen

Etten-Leur en ’s-Hertogenbosch krijgen primeur van semi-mobiele meetstations voor luchtkwaliteit
Handreiking voor natuurinclusieve melkveehouders
Provinciehuisfan Martjan ziet droom in vervulling gaan en overnacht in het provinciehuis van NoordBrabant

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.

