Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
14 december 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. Vaststelling Begroting Nazorgfonds gesloten stortplaatsen 2022

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de Begroting 2022 van het
Nazorgfonds gesloten stortplaatsen en over de voortgang van de vervolgstudie binnen de ALM
overeenkomst.
2. Leenfaciliteit corporaties gemeente Bergeijk

Provinciale Staten hebben geen wensen en bedenken geuit voor wat betreft het voorgenomen besluit
een leenfaciliteit beschikbaar te stellen voor twee woningcorporaties in Bergeijk. Deze faciliteit maakt
de overdracht van huurwoningen van Vestia in Bergeijk voor die corporaties mogelijk. De leenfaciliteit
heeft betrekking op het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen en het verduurzamen van bestaand
bezit. Gedeputeerde Staten hebben daarom hun besluit definitief gemaakt. De regeling is nodig omdat
er een verschil is van ongeveer 24 miljoen euro tussen de verkoopprijs van Vestia en het bod van de
twee beoogd kopers, de lokale woningbouwcorporaties Woningbelang en Woningstichting de
Zaligheden (WSZ). Dit verschil bestaat omdat Vestia door financiële problemen geen lager bod kan
accepteren en de beoogd kopers van een maximaal redelijk bedrag moeten uitgaan om de woningen
sociaal te kunnen verhuren. Vestia en de twee kopende partijen zijn het al eens over de verkoop. Het
besluit van GS is één van de voorwaarden om de overdracht definitief te kunnen maken. Daarmee
komt er zekerheid en verbeterde woonkwaliteit voor de huurders en wordt een belangrijk aantal sociale
huurwoningen behouden in de gemeente.

3. Monitoring Brabantse bedrijventerreinen 2021

Het magazine Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen is vastgesteld door Gedeputeerde Staten
en is gepubliceerd op de Brabant site. Het magazine geeft inzicht in de ontwikkelingen van de
bedrijventerreinen in Brabant tot en met 2020. De gegevens uit het magazine worden door de
provincie, regio’s en gemeenten gebruikt om afspraken te maken over de ontwikkeling van
bedrijventerreinen. In 2020 is er op Brabantse bedrijventerreinen 147 hectare grond uitgegeven en dat
is meer dan het jaar daarvoor. Door de hoge uitgifte is door voorraad nieuwe kavels op
bedrijventerreinen verder gedaald. Hierdoor ontstaat er ruimte voor vraaggerichte ontwikkeling van
nieuwe bedrijfskavels. Naast de hoeveelheid beschikbaar bedrijventerrein geeft het magazine ook de
informatie over de kwaliteit van bedrijventerreinen. De leegstand op en veroudering van
bedrijventerreinen is ongeveer gelijk gebleven. Het energiegebruik op bedrijventerreinen is afgenomen
en de opwekking van hernieuwbare energie toegenomen.
4. Herinrichting N270 Helmond – Deurne

Milieueffectrapportage voor de herinrichting van de N270 Helmond – Deurne Gedeputeerde Staten
hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het op te stellen Milieueffectrapport voor de
herinrichting van de N270 Helmond – Deurne vastgesteld. De NRD vormt de basis voor het onderzoek
naar de te onderzoeken alternatieven voor herinrichting van de weg en de milieueffecten. In het MER
zullen alle vier de alternatieven voor herinrichting van de weg worden onderzocht. De ingekomen
zienswijzen hebben geleid tot uitbreiding van de NRD op de te onderzoeken effecten op onder andere
natuur, energie, klimaat, gezondheid en verkeersdoorstroming.
5. Vijfde wijziging Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant (NNB)

Gedeputeerde Staten hebben de ambitie om vóór 2028 het totale Natuurnetwerk Brabant te realiseren.
Dit is inclusief ecologische verbindingszones. Hiervoor dient nog ca. 5.000 hectare grond verworven te
worden of van functie te veranderen, ca. 9.200 hectare ingericht te worden en ca. 1.200 hectare
ecologische verbindingszone gerealiseerd te worden. Van verschillende subsidies zijn de plafonds
echter in zicht. Daarom komt er een – vijfde – wijziging in de subsidieregeling Natuurnetwerk NoordBrabant, die uitgevoerd wordt door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Tegelijk wordt de
subsidieregeling aangepast vanwege een nieuw staatssteunvereiste. Per 1 mei 2022 wordt subsidie
verstrekt op basis van de werkelijke waardedaling van de grond na omvorming naar natuur. In plaats
van op basis van de marktwaarde voor omvorming naar natuur, de huidige werkwijze.
6. Voortgang van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak
(GGA). Specifiek gaat het over de voortgang van de verkenningen en over hoe Gedeputeerde Staten
op basis van de eerste leerervaringen de governance en uitvoeringsstrategie doorontwikkelen. Tevens
hebben Gedeputeerde Staten aanvullend op de in het addendum bij het bestuursakkoord benoemde
gebiedsgedeputeerden, gebiedsgedeputeerden benoemd voor de overige majeure gebieden.
7. Uitvoering Wet natuurbescherming: vooralsnog vast te blijven houden aan het in 2018
vastgestelde kader met betrekking de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur (GAN)

Gedeputeerde Staten blijven inzetten op het verlenen van gebiedsontheffingen op grond van
Soortenmanagementplannen. GS verlenen deze sinds 2018 omdat dit gemeenten en
woningcorporaties in de gelegenheid stelt woningen natuurinclusief te verduurzamen. Dit is nodig om
de verduurzamingsopgave te realiseren en tegelijkertijd ook de leefruimte voor soorten zoals de
huismus, gierzwaluw en vleermuizen te behouden of te verbeteren. Om de verduurzamingsopgave en

de bescherming van soorten ook in de toekomst hand in hand te laten blijven gaan, zal worden
gekeken of deze aanpak nog verbeterd kan worden.
8. Niet handhaven op te treden bij toepassing van PFAS-houdende grond die voldoet aan
de normen in de Concept-omgevingsverordening

De PFAS-norm in de Interim Omgevingsverordening zorgt voor belemmeringen van de realisatie van
(woningbouw)projecten. Grond die aan deze norm voldoet is in Nederland nauwelijks beschikbaar.
Gedeputeerde Staten heeft daarom besloten de nieuwe normen te hanteren, die al wel in de conceptOmgevingsverordening zijn opgenomen, maar nog moeten worden vastgesteld. Dit betekent dat zeer
licht PFAS-houdende zwarte grond gebruikt kan worden voor projecten waarbij grondverzet nodig is.
Hiermee blijft de kwaliteit van grond- en drinkwater beschermd.
9. Ontwikkeling nieuwe busremise Breda

De provincie gaat een nieuwe busremise in Breda ontwikkelen, realiseren en beheren. Door dit in eigen
hand te houden kan de remise op deze voor het ov gunstige locatie snel en duurzaam worden
gebouwd. Het creëert tegelijkertijd een gelijk speelveld voor vervoerders die op de concessie WestBrabant willen inschrijven, want de remise wordt in de toekomst aan de concessiehouder verhuurd. Zo
wordt een deel van de investering terugverdiend.
10. Overzicht kaartaanpassingen 21 december 2020 - 21 november 2021

Overzicht kaartwijzigingen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant: Gedeputeerde Staten sturen
periodiek een overzicht van alle kaartwijzigingen die in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden
aan Provinciale Staten. Zij ontvangen nu het overzicht van 21 december 2020 tot en met 21 november
2021 voor de kaartwijzigingen op basis van de Interim omgevingsverordening.
11. Eerste herziening exploitatieplan Logistiek Plan Moerdijk vastgesteld door GS

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp Eerste herziening exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk
vastgesteld en vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure. Dit moet volgens de wet namelijk minimaal
een keer per jaar gebeuren. De herziening is onder meer nodig omdat het eerste bedrijf op LPM dat
inmiddels in beeld is, een vergunning moet aanvragen. Daarnaast is het inpassingplan, dus eisen rond
de locatie zelf, en het exploitatieplan geactualiseerd. Na de zienswijzeprocedure wordt de eerste
herziening exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten
voorgelegd ter vaststelling.
12. Stand van zaken diffuus bodemlood en de vervolgstappen

Alle Noord-Brabantse gemeenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het project Diffuus
bodemlood. Diffuus bodemlood is de term voor bodemverontreinigingen met lood die geen duidelijke
kern of begrenzing hebben. Het project heeft als doel om te bepalen waar openbare (speel)locaties
zijn met gezondheidsrisico’s door blootstelling aan lood. Deelname aan het project biedt de
mogelijkheid van bodemonderzoek en het treffen van maatregelen door de provincie.
13. Vaststellen Startnotitie Beleidskader Milieu

De provincie werkt aan een nieuw beleidskader Milieu dat eind 2022 vastgesteld moet worden.
Gedeputeerde Staten hebben een zogenaamde startnotitie opgesteld waarmee Provinciale Staten een
oordeel kunnen vormen over de eerste denkrichtingen hiervoor. Deze startnotitie besteedt – in
samenhang met andere beleidskaders – aandacht aan o.a. gevaarlijke stoffen, omgevingsveiligheid,
luchtvaart, luchtkwaliteit, bodem en ondergrond, geluid- en geurhinder, lichtvervuiling en grond- en

afvalstoffen. De provincie gaat, zoals ook in de Omgevingsvisie is vastgelegd, voor steeds beter.
Voldoen aan de wettelijke normen en het beheersen van de risico's is niet genoeg; de koers in de
Omgevingsvisie stuurt op weg naar een gezond, veilig en schoon milieu in 2050.
14. Inzet extra € 5 mln. natuurmiddelen uit Addendum bij Bestuursakkoord

Het huidige college van Gedeputeerde Staten heeft bij aanvang afgesproken dat er € 5 miljoen extra
wordt uitgetrokken voor investeringen in de aanleg van faunapassages en het verbeteren van de
leefomgeving voor weide- en akkervogels. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat € 2,5 miljoen
wordt uitgetrokken voor faunapassages. Met dit bedrag kunnen ruim 50 knelpunten worden
aangepakt. Daarnaast wordt er € 2,5 miljoen geïnvesteerd in de versteviging van de kwaliteit van
gebieden voor akker- en weidevogels.

Activiteiten
Statendag
17 december 2021 | 09.30 uur | Fysiek/Digitaal | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen deels fysiek en deels digitaal bijeen voor een Statendag. (voorlopige
dagindeling) Ze zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.
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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.

