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1. Subsidieregeling cofinanciering Europese wijzigingsregeling programma’s
2014 - 2020
Op 14 juli 2015 hebben Gedeputeerde Staten de eerste Subsidieregeling cofinanciering Europese
programma’s 2014-2020 Noord-Brabant vastgesteld. Hierdoor kan het college cofinanciering
beschikbaar stellen voor projecten die Europese subsidie krijgen vanuit OPZuid of Interreg VA. Voor
de uitvoering van deze subsidieprogramma’s is cofinanciering vanuit de regionale overheid op
programmaniveau een vereiste.
2. CrossRoads2
Gedeputeerde Staten hebben besloten om deel te nemen in de uitvoering van het project
CrossRoads2, een project in het kader van het Interreg-programma Nederland-Vlaanderen 20142020 CroissRoads2 richt zich op het aanjagen en stimuleren van duurzame grensoverschrijdende
samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen het MKB in Zuid-Nederland enVlaanderen.De
verwachting is dat het project 50 innovatieprojecten en 50 haalbaarheidsstudies oplevert. In totaal
gaat het om een projectenvolume van € 16,5 miljoen. Het Comité van Toezicht NederlandVlaanderen besluit naar verwachting in september formeel over goedkeuring van dit project.
3. Interreg projecten
Gedeputeerde Staten hebben beslist om de Samenwerkingovereenkomst en de
Uitvoeringsovereenkomst van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma te tekenen. Daarmee
kunnen ingediende en goedgekeurde projecten van start gaan, als ook het Comité van Toezicht op 16
september akkoord is.
4. Subsidieregeling Regionaal Economische Actieprogramma's
Het college van Gedeputeerde Staten geeft een extra impuls aan de regionale economische
ontwikkeling via de vier Regionaal Economische ActieProgramma-organisaties. Elke REAP-organisatie
kan de vrijgevallen provinciale middelen inzetten voor projecten in 2015, die in lijn liggen met de
Brabantse economische ambitie. In totaal betreft het een bedrag van circa € 840.000,-.
5. Europese samenwerking rond agrofood
Projecten opzetten rond agrofood thema's en kennis delen tussen ondernemers, onderwijsinstellingen
en overheden. Dat is het doel van het Europese samenwerkingsproject STRING, waarvoor GS een
subsidieaanvraag indienen. Brabant zal als leadpartner leiding geven aan samenwerking met vijf
andere regio's in Europa. In 2016 gaat het vierjarige project van start. Brabant draagt in totaal
60.000 euro bij aan cofinanciering.
6. Verordening Ontgrondingen
Het college van Gedeputeerde Staten heeft een wijziging van de Ontgrondingenverordening in
ontwerp vastgesteld. Het gaat om:



de vrijstelling van de vergunningplicht op grond van de Ontgrondingenwet voor de aanleg
van retentievoorzieningen (sloten, wateropvang), die gekoppeld zijn aan infrastructurele
werken;
 de bevoegdheid om aan de acceptatie van een melding voorschriften te verbinden met
betrekking tot de geldigheidsduur en de start en beëindiging van de
ontgrondingswerkzaamheden.
Dit ontwerp-besluit is vrijgegeven voor inspraak.
7. Verdeling en gebruik zoetwatervoorraden
Met zes andere Europese regio’s wil de provincie kennis en ervaringen uitwisselen over de eerlijke
verdeling en het efficiënt gebruik van beschikbare zoetwatervoorraden. Daarvoor vragen zij
gezamenlijk een Europese subsidie aan. In het project is ook aandacht voor innovatieve maatregelen
die besparing van water opleveren. Als de subsidie aanvraag door het Europese Interreg programma
wordt goedgekeurd, verwacht de provincie begin 2016 met het zogenoemde Water-GO! Project te
kunnen beginnen. Het project loopt dan tot en met 2021.
8. Vernieuwen bedrijventerreinen
Samen met negen andere Europese regio’s gaat Brabant een Europese subsidie aanvragen om kennis
en ervaringen uit te wisselen bij het vernieuwen van verouderde en verontreinigde
bedrijventerreinen. Voor het verduurzamen van de bodem wil de provincie op drie bedrijventerreinen
helpen bij het inrichten van het gebiedsgericht grondwaterbeheer. Als de subsidie wordt toegekend
verwacht de provincie begin 2016 met dit SoilBizz-project te kunnen beginnen. Het project loopt dan
tot en met 2019.
9. Missie naar Japan
Samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, de Netherlands Foreign Investment Agency en
de Technische Universiteit Eindhoven organiseert de provincie Noord-Brabant een kleinschalige
economische missie naar Japan, van 5-10 oktober. Daarbij staan het bestendigen en vergroten van
Japanse investeringen in Brabant, intensieve samenwerking op high-tech kennisontwikkeling en
technologische samenwerking rondom het thema agrofood centraal. De missie staat onder leiding van
de commissaris van de Koning.
10. Taalvaardigheid en mediawijsheid
Gedeputeerde Staten verzoek Cubiss Brabant om een voorstel te maken voor het programma
taalvaardigheid en mediawijsheid in 2016. In het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ is
opgenomen dat de provincie blijvend investeert in het verbeteren van de taalvaardigheid en
mediawijsheid in Brabant door voortzetting van het bestaande provinciale
taalvaardigheidsprogramma. Dit najaar wordt een integraal beleidskader cultuur voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten met voorstellen voor dit programma.
11. Voortgangsrapportage Innovatieprogramma Agrofood
Ruim een jaar na de start van de uitvoering van het Innovatieprogramma Agrofood zijn goede
procesresultaten bereikt en komen vanuit het programma de eerste innovaties bij bedrijven en
kennisinstellingen tot stand. Sprekende voorbeelden zijn het toegepast onderzoek naar duurzame
eiwitproductie uit insecten dat leidt tot systeeminnovatie (InsectCentre), productinnovatie in de
voedingsindustrie (Fortified Food Coatings) en innovatie op technologisch gebied (Centrum voor Milde
Scheidingstechnologie op Food Tech Brainport). Dat blijkt uit een voortgangsnotitie over de periode
januari 2014 tot maart 2015. Gedeputeerde Staten hebben er mee ingestemd om onverminderd door
te gaan met uitvoering van het programma. Doel is de komende jaren op enkele onderdelen
intensiever in te zetten.
12. SRE-medewerkers naar provincie
Vanaf september 2015 komen zeven voormalige medewerkers van het Samenwerkingsverband Regio

Eindhoven (SRE) in vaste dienst bij de provincie. Dit komt door het opheffen van de
“plusregio’s” waardoor de verkeer- en vervoertaken van de regio’s terug gaan naar de provincies.
Deze medewerkers zijn als sinds 1 januari 2015 gedetacheerd bij de provincie.
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