Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
15 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. Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost

De ministers van EZK en BZK hebben in het voorjaar 2021 een inpassingsplan in procedure
gebracht, voor de uitbreiding van de hoogspanningsverbinding 380 kV voor het deel tussen Rilland
en Tilburg (genoemd het RIP-380 kV West –oost). Uitbreiding van het bestaande elektriciteitsnet is
nodig om ook in de toekomst zeker te zijn van de levering van voldoende stroom. Gedeputeerde
Staten zijn onder meer van mening dat de natuurcompensatie die nodig is voor dit plan op een
goede manier is vastgelegd, daarom hebben zij de concept pro-forma zienswijze op dit plan
vastgesteld en leggen dit voor aan Provinciale Staten.
2. Vaststelling RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de RES 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven
vastgesteld. Hiermee zijn de RES’en 1.0 van alle vier Brabantse RES-regio’s door de provincie
vastgesteld. Voor de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en Noordoost-Brabant vond deze
vaststelling reeds in juni 2021 plaats. De Metropoolregio Eindhoven leverde destijds een concept RES
1.0 op, aangezien zij als pilotregio een planMER hebben opgesteld en dit proces destijds nog liep.
Het planMER heeft een participatietraject doorlopen en er is advies gevraagd aan BrabantAdvies en
de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie heeft een positief advies afgegeven,
waarmee het m.e.r. proces op een goede wijze is doorlopen.
3. Ontwerpbesluit op 2e intrekkingsverzoek Windpark Karolinapolder door Klijs & Co

Gedeputeerde Staten wijzen een intrekkingsverzoek van adviesbureau Klijs en Co voor het Windpark
Karolinapolder af. Zij doen dit via een zogenaamd ontwerpbesluit. GS hebben dit ontwerpbesluit

vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. GS wijzen het intrekkingsverzoek af omdat zij van
mening zijn dat een beroep op het Nevele-arrest niet van toepassing is op Windpark Karolinapolder.
4. Territoriaal Just Transition Plan West-Brabant

Het Just Transition Fund (JTF) is een belangrijk instrument om de Europese Green Deal van de
Europese Commissie te realiseren. Het JTF moet de CO2-uitstoot verminderen en investeert in
innovatie, infrastructuur en arbeidsmarktprojecten voor energie en groene chemie. Het kan in ZuidNederland een wezenlijke bijdrage leveren aan de transitie naar een groene chemie. De provincie
heeft samen met de partners in de regio Zuid-Nederland en van COROP-gebied West-Noord-Brabant
een plan opgesteld voor de besteding van 58,5 miljoen euro Europese financiering uit het Just
Transition Fund. Het plan wordt aangeboden aan het Rijk, die het als onderdeel gebruikt van het
Nationale Territoriale Just Transition Plan.
5. Wijzigingsverordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe

Gedeputeerde Staten hebben een ontwerp van de tweede wijzigingsverordening luchthavenbesluit
luchthaven Seppe Noord-Brabant vastgesteld. Dit ontwerp is aangepast naar aanleiding van de
zienswijzen die bij Gedeputeerde Staten zijn ingediend. In het ontwerp worden de externe
veiligheidscontouren aangepast aan de vigerende rekenvoorschriften. Daarnaast wordt een aantal
aanpassingen in de geluidscontouren gedaan om deze beter aan te laten sluiten bij de manier
waarop vliegtuigen en helikopters vertrekken en landen. Hiervoor is gebruik gemaakt van actuele
verkeersgegevens. Daarnaast is er naar aanleiding van de ingediende zienswijzen een verplichte
klachtenregistratie voor de exploitant opgenomen. Gedeputeerde Staten leggen het ontwerp nu voor
aan Provinciale Staten, die bevoegd zijn om een wijzigingsverordening van het luchthavenbesluit vast
te stellen.
6. Uitvoering van motie 76/20 inzake de opvang van inheemse wilde dieren

Ter uitvoering van een motie van Provinciale Staten spreken Gedeputeerde Staten de intentie uit om
een bedrag beschikbaar te stellen van € 71.340,- per jaar over de jaren 2021 en 2022 voor de
opvang van inheemse wilde dieren aan de stichting Fauna Opvang Brabant.
7. Voortgang samenwerkingsagenda VBG-PNB 2021-2023 en vorming van bestuurlijke
koppels

Eind maart 2021 stelden Gedeputeerde Staten de samenwerkingsagenda 2021–2023 vast tussen de
Provincie Noord-Brabant (PNB) en de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG). Voor de
samenwerking spraken PNB en VBG af bestuurlijke koppels te vormen. Gedeputeerde Staten hebben
kennis genomen van de voortgang van de samenwerkingsagenda en de bestuurlijke koppels
vastgesteld.

Activiteiten
Statendag
19 november 2021 | 09.30 uur | Fysiek/digitaal | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen digitaal bijeen voor een Statendag. Bekijk de voorlopige dagindeling. De
vergaderingen op de Themadag van 19 november vinden deels fysiek en deels digitaal plaats. Ze
zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.
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Overzicht besluiten Provinciale Staten 5 en 12 november 2021

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.

