Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
21 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. Statenmededeling actualiteiten stikstof Q4

Via een statenmededeling sturen Gedeputeerde Staten een overzicht van alle ontwikkelingen in het
stikstofdossier van het laatste kwartaal van 2021. De statenmededeling bevat een samenvatting van de
voortgang van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. Hiernaast bevat de statenmededeling een
toelichting op het Brabants overzicht stikstofdata over de herkomst van buitenlandse depositie. Verder is
er een update over extern salderen en de nieuwe afstandsgrens in de release van AERIUS. Tot slot
komen de meest actuele ontwikkelingen aan bod, zoals de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant
over de Amercentrale, het Stikstofplan van de gezamenlijke provincies en informatie uit het
regeerakkoord over de aanpak van stikstof.
2. Voornemen subsidie Brainport Smart District 2022

Brainport Smart District (BSD) wordt de slimste woon- en werkwijk ter wereld met 2100 permanente en
500 tijdelijke woningen en 12 hectare business park. De stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in
samenhang met nieuwe inzichten en technieken op gebied van gezondheid, data, mobiliteit, energie en
circulariteit. De provincie Noord-Brabant is al geruime tijd betrokken door financiële, inhoudelijke en
bestuurlijke bijdragen te leveren aan de realisatie van de ambities waardoor we opgedane kennis en
kunde in kunnen zetten voor de rest van Brabant. Gedeputeerde Staten zijn voornemens om een
begrotingssubsidie te verlenen van maximaal € 200.000 aan de Stichting Brainport Smart District voor
2022. GS draagt daarmee bij aan de omvorming naar een nieuwe governance en
financieringsstructuur voor BSD.

3. Verzoek om toepassing van de hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming
voor Hoekstraat 14 te Rijkevoort

Een varkenshouder in Rijkevoort is van plan om tegen een vergoeding een deel van zijn
natuurvergunning in te laten trekken. Van het geld dat dit oplevert, is hij onder meer van plan om
luchtwassers op zijn stallen te realiseren en een nabijgelegen buurman uit te kopen die last heeft van de
geur uit zijn stallen. Op grond van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant mag hij maar
een deel van deze stikstofruimte gebruiken voor deze ontwikkelingen. Door ruimte die bedoeld is voor
stikstofdepositiedaling in te zetten voor economische ontwikkelingen, zou er minder
stikstofdepositiedaling gaan plaatsvinden. Dat is niet toegestaan. Omdat de hardheidsclausule daarom
niet kan worden toegepast, hebben Gedeputeerde Staten besloten het verzoek af te wijzen.
4. Reactie verzoek GS Zuid-Holland voor aanpassing geborgde zetels van het
waterschap Rivierenland

Het algemeen bestuur van een waterschap wordt eens in de vier jaar gekozen via
waterschapsverkiezingen. Daarnaast worden er een aantal zetels uitgegeven aan vertegenwoordigers
van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Op 13 oktober
2021 is door Provinciale Staten van Zuid-Holland het initiatiefvoorstel tot aanpassing van de geborgde
zetels in de reglementen van waterschappen aangenomen, waaronder het aantal geborgde zetels van
het waterschap Rivierenland. Gedeputeerde Staten steunen dit voorstel om het aantal geborgde zetels
van het waterschap Rivierenland terug te brengen naar het wettelijk minimum van zeven zetels. Dit is
gebaseerd op het in 2014 door Provinciale Staten aangenomen initiatief om het aantal geborgde
zetels voor de volledig in Noord-Brabant gelegen waterschappen te verlagen tot het wettelijk minimum.
5. Zuiderwaterlinie 2021-2029

In 2018 ondertekenden vijftien gemeenten, drie waterschappen en de provincie Noord-Brabant de
Samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie voor de periode 2019-2029. De gezamenlijke partijen
hebben daarna het Ambitiedocument Zuiderwaterlinie 2021-2029 opgesteld, inclusief een nieuw
uitvoeringsprogramma voor de periode 2021 t/m 2024. Met het Ambitiedocument verbinden de
partijen het erfgoedverhaal aan andere Brabantse opgaven, zoals klimaatadaptatie, waterveiligheid,
het Brabants natuurnetwerk, ruimtelijke kwaliteit en vrijetijdseconomie en willen we in 2029 tot de
nationale top van het erfgoedtoerisme behoren. Gedeputeerde Staten stemmen in met het aanpassen
van de bestaande samenwerkingsovereenkomst middels een addendum.
6. Statenmededeling 7e Voortgangsrapportage Natuur

De 7e Voortgangsrapportage Natuur wordt aangeboden aan Provinciale Staten. Deze landelijke
voortgangsrapportage informeert de Staten over de stand van zaken bij de uitvoering van de afspraken
zoals overeengekomen in het Natuurpact en overige onderdelen van het natuurbeleid. Uit de
rapportage blijkt dat er landelijk in 2020 2.850 hectare nieuwe natuur is bijgekomen. Om het doel in
2027 te halen, moet het tempo van inrichten omhoog. Uit de voortgangsrapportage blijkt verder dat de
natuurkwaliteit op het niveau van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn onvoldoende is. Ook hier
is actie tot verbetering nodig.

Activiteiten
Statendag
4 februari 2022 | 09.30 uur | Fysiek/Digitaal | Provinciale Staten

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

Weblogs van

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Provincie gaat in beroep tegen uitspraak rechter over Amercentrale
Jan Brenninkmeijer waarnemend burgemeester in Alphen-Chaam
Zuid Nederland investeert 200 miljoen in een duurzame zoetwatervoorziening
Wim Hillenaar beëdigd als waarnemend burgemeester van Land van Cuijk
Overzicht besluiten Provinciale Staten 17 december 2021
Provincie en partners teleurgesteld over uitspraak Raad van State inpassingsplan N279
Provincie verleent restauratiesubsidie aan twaalf Brabantse rijksmonumenten

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.

