Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
23 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. Publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst Zuidwestelijke Delta 2022-2027

Gedeputeerde Staten gaan de samenwerking aan met de gebiedspartners in de Zuidwestelijke Delta
door de Publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst Zuidwestelijke Delta 2022-2027 te tekenen.
Vanuit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 wordt de klimaatbestendigheid, waterveiligheid,
ecologische waarde en economische vitaliteit van de gehele delta, waaronder West-Brabant,
verbeterd.
2. Vaststelling VTH-Opdracht 2022 voor de Noord-Brabantse omgevingsdiensten

Het verlenen van vergunningen, het handhaven en houden van toezicht daarop wordt namens de
provincie gedaan door de drie omgevingsdiensten in Brabant. Elk jaar wordt de opdracht aan de
omgevingsdiensten opnieuw vastgesteld. Gedeputeerde Staten leggen deze taken voor 2022 opnieuw
neer bij de omgevingsdiensten. Het accent van de uitvoering zal komend jaar liggen op de omslag
naar het werken onder de Omgevingswet en risicogerichte prioritering van het toezicht.
3. Bestuurlijke reactie Boardletter 2021

Zoals ieder jaar heeft de accountant (BDO) in het kader van de controle op de jaarrekening gekeken
naar de kwaliteit van de bedrijfsvoering en andere processen. Het resultaat is opgetekend in een
rapportage aan Provinciale Staten, de zogenoemde boardletter. Die is besproken met de
gedeputeerde Financiën en de algemeen directeur. Gedeputeerde Staten hebben n.a.v. de
bevindingen van de accountant een reactie aan Provinciale Staten gestuurd. Volgende maand worden
de boardletter en de GS-reactie besproken in de Statencommissie Sturen en Verantwoorden.

4. Slotwijziging 2021

Met de slotwijziging 2021 informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de laatste
ontwikkelingen van het begrotingsjaar 2021. Ook leggen Gedeputeerde Staten de 4e
begrotingswijziging 2021 en de 1e begrotingswijziging 2022 ter besluitvorming voor aan Provinciale
Staten. Daarin zijn behalve de doorwerking van de effecten van de slotwijziging 2021, ook de effecten
van de besluitvorming van de begroting 2022 verwerkt.
5. Omgevingsverordening Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de concept Omgevingsverordening Noord-Brabant
vastgesteld en bieden die aan voor vaststelling aan Provinciale Staten. Iedere provincie is vanuit de
Omgevingswet verplicht één omgevingsverordening vast te stellen. Het ontwerp van de
Omgevingsverordening heeft in het voorjaar zes weken ter inzage gelegen. In die periode ontvingen
Gedeputeerde Staten 206 zienswijzen. Alle ingekomen zienswijzen zijn van een reactie voorzien en
opgenomen in de Nota van inspraak. De zienswijzen leiden op onderdelen tot wijzigingen. Daarnaast
worden er ook ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van
wijzigingen. Naar verwachting wordt de Omgevingsverordening in februari 2022 door Provinciale
Staten vastgesteld.
6. Startnotitie beleidskader Leefomgeving

Provinciale Staten worden uitgenodigd input te geven op de Startnotitie beleidskader Leefomgeving. De
huidige Structuurvisie Ruimtelijke Ordening nadert het einde van zijn looptijd. In lijn met de Koers 2030
is er behoefte aan een helder beleidskader voor opgaven op het gebied van kwaliteit van de
leefomgeving. In het beleidskader Leefomgeving schetsen Gedeputeerde Staten de contouren voor de
inrichting daarvan. De visie geeft aan waar Brabant nu staat, hoe die leefomgeving er in de toekomst
uit moet ziet en welke leidende principes daarvoor afgesproken worden. Dit om gericht en op maat
keuzes te kunnen maken, vandaag en morgen. Het beleidskader helpt ook om te ontdekken hoe er
gebiedsgericht en integraal samengewerkt moet worden zodat er recht gedaan wordt aan de
verwevenheid van alle vraagstukken die in een gebied spelen en zodat de beste oplossing bedacht
worden. GS sturen de startnotitie naar PS en vragen input voor het vervolgtraject van het opstellen van
het beleidskader Leefomgeving.
7. Evaluatierapportage BrUG 2021

De beleidsnota Brabant Uitnodigend Groen uit 2012 is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat in de
realisatie van het NNB grote stappen zijn gezet. De provinciale ambitie om natuur te verbinden met de
samenleving wordt breed gedragen. De sterke samenwerkingsverbanden met manifestpartners zijn
waardevol. De realisatiegraad ligt achter op schema voor 2027. Het aanleggen van het NNB blijkt
onvoldoende om de biodiversiteit te herstellen. De biodiversiteitsopgave staat onder druk door externe
factoren. Voor een samenhangend provinciaal landschapsbeleid is een meer integrale aanpak nodig.
8. Tweede evaluatie Brabantse investeringsfondsen

In 2013 besloten Provinciale Staten in te stemmen met de instelling van vier fondsen: het Groen
Ontwikkelfonds Brabant, Innovatiefonds Brabant, Energiefonds Brabant en Brabant C Fonds. In
opdracht van Gedeputeerde Staten heeft voor de tweede keer de vierjaarlijkse evaluatie
plaatsgevonden van deze investeringsfondsen. Gedeputeerde Staten sturen de evaluatierapporten ter
kennisname toe aan Provinciale Staten.

9. Reactie BrabantStad op de evaluatie harmonisatie subsidieregelingen professionele
kunsten 2021-2024

Als uitwerking van het regioprofiel ‘BrabantStad maakt het’ hebben de BrabantStad-partners meerjarige
subsidieregelingen ontwikkeld en uitgevoerd voor de Brabantse professionele kunsten. Deze
subsidieregelingen leveren een bijdrage aan een breed en hoogwaardig cultureel aanbod in Brabant.
In opdracht van BrabantStad heeft Lysias Advies deze subsidieregelingen geëvalueerd. De bevindingen
uit het evaluatierapport en de reacties daarop uit het culturele veld zijn input voor de ontwikkeling van
het beleidskader Levendig Brabant. Gedeputeerde Staten (GS) informeren Provinciale Staten over de
reactie en de vervolgstappen van BrabantStad ten aanzien van de geharmoniseerde subsidieregeling
voor professionele kunsten 2021-2024.

Activiteiten
Statendag
3 december 2021 | 09.30 uur | Digitaal | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen digitaal bijeen voor een Statendag. Bekijk de voorlopige dagindeling (is nog
niet bekend). De vergaderingen vinden digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via de website
www.brabant.nl.

Weblogs van

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Inwoners praten op nieuw platform mee over een levendig Brabant

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.

