
 

 

   
 

  

   

  

Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten 
 3 oktober 2022 

  

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. Dienstreis gedeputeerde Spierings  

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings neemt op 2 november deel aan het internationaal congres 

over waterstof in Leipzig. Naast een bestuurlijke ontmoeting met de deelstaat-minister voor 

economie gaat zij tijdens een paneldiscussie het gesprek aan met andere bestuurders van Europese 

regio's die in hebben gezet op waterstof over de vraag hoe waterstof ons kan helpen bij het 

oplossen van energieproblemen. 

 

2. Intrekkingsverzoek omgevingsvergunning Windpark Galder en inpassingsplan 

Windenergie A16 

Gedeputeerde Staten wijzen definitief een intrekkingsverzoek af van Habitat Advocaten namens 

zestien cliënten voor de omgevingsvergunning van het Windpark Galder en het inpassingsplan 

Windenergie A16. Zij doen dit nadat een ontwerpbesluit van GS op 4 juni 2022 zes weken ter 

inzage heeft gelegen. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze is een Nota van 

Zienswijzen opgesteld. GS zijn van mening dat een beroep op de ‘Delfzijl-uitspraak’ van de Raad 

van State niet van toepassing is op Windpark Galder noch op het provinciale inpassingsplan 

Windenergie A16. 

 

3. Addendum op ‘Overeenkomst uitwerking financiële en administratieve processen 

BOK 2016’ met Waterschap De Dommel 

De Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel werken sinds 2016 nauw samen om de 

natuur- en wateropgaven te realiseren in de Natura2000-gebieden Kempenland-West en 

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. In dit kader hebben Gedeputeerde Staten besloten de 

bestaande bestuurlijke afspraken te actualiseren en te verlengen tot en met 2027. 

 



   
 

   
 

 

4. Toepassing hardheidsclausule locatie Wooijstraat 9 te Herpen 

Gedeputeerde Staten hebben besloten de hardheidsclausule toe te passen voor een deel van stal 

4 van de melkgeitenhouderij aan de Wooijstraat 9 in Herpen. In 2009 is deze stal verlengd. 

Daarbij zijn ook bij het bestaande deel van de stal forse investeringen gedaan: de huisvesting voor 

dieren en de inpandige opslag van dierlijke mest zijn aangepast en verbeterd. De wijzigingen 

werden destijds niet aangemerkt als een nieuwe stal, waardoor de verleende vergunning uit 2005 

geldt. In de huidige IOV zouden de uitgevoerde wijzigingen in de stal wel worden aangemerkt als 

een nieuwe stal. Door toepassing van de hardheidsclausule gaat de 15-jaarstermijn, die geldt voor 

de uitbreiding van de stal in 2009, ook gelden voor het gerenoveerde deel van de stal. 

 

5. Gebiedsvisie Ulvenhoutse Bos vastgesteld 

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de gebiedsvisie Ulvenhoutse Bos en verbinden zich 

aan de verdere uitvoering daarvan. In de gebiedsgerichte aanpak werken partners, organisaties, 

bedrijven en inwoners samen aan het verbeteren van de natuur en aan perspectief voor de 

agrarische sector. Ook wordt gekeken naar ruimtelijke projecten, recreatie en de mogelijkheid om 

aan te haken bij andere ontwikkelingen in het gebied. In de gebiedsvisie is het globale kader 

vastgelegd. In de volgende fase wordt deze voorgelegd aan bewoners en ondernemers in het 

gebied. 

 

6. Statenmededeling actualiteiten stikstof Q3 

Via een statenmededeling ontvangen Provinciale Staten een overzicht van alle ontwikkelingen in 

het stikstofdossier van het tweede kwartaal van 2022. Aan bod komt het transitiefonds van het 

kabinet van 24 miljard euro voor de brede gebiedsgerichte aanpak. De instellingswet die nodig is 

voor dat fonds ligt nu voor advies bij de Raad van State. Daarnaast is de eerste gebiedsvisie 

gereed, van het Ulvenhoutse Bos, en deze wordt besproken met ondernemers en bewoners. 

Rondom de Deurnsche Peel & Mariapeel en de Groote Peel ligt een plan van aanpak voor het 

vervolg, vooral gericht op de hydrologische situatie. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten 

advies gegeven op het ontwerp van de programmatische aanpak stikstof (PAS) met ontwerp plan-

milieueffectrapport (plan-MER) van de Vlaamse overheid. GS stellen vragen over met name de 

verwachte reductiedaling en het effect daarvan op Nederlandse gebieden. 

 

7. Jaarstukken 2021 Brabantse omgevingsdiensten ontvangen 

De provincie heeft de vastgestelde jaarstukken 2021 van de Brabantse omgevingsdiensten 

OMWB, ODBN en ODZOB ter kennisname ontvangen. 

 

8. Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant 

vastgesteld 

Gedeputeerde Staten hebben het Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen 

Noord-Brabant vastgesteld. Daarin zijn de instelling, taken, bevoegdheden, samenstelling en 

werkwijze van die commissie is vastgelegd. Deze adviescommissie komt in de plaats van het 

Kwaliteitsteam multifunctionele ontgrondingen. De adviescommissie adviseert GS over de 

voorbereiding van een beschikking in het kader van de Ontgrondingenwet. Dit gaat over de 

ruimtelijke en ecologische kwaliteit, maatschappelijke meerwaarde, bijdrage aan een duurzame 

circulaire bouwgrondstoffenvoorziening en maatschappelijk draagvlak van een multifunctioneel 

ontgrondingsproject.  

 

 



   
 

   
 

9. Brabants Toekomstbeeld Fiets als onderdeel van realiseren mobiliteitstransitie 

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het Brabants Toekomstbeeld Fiets. In dit 

toekomstbeeld zijn de gezamenlijke ambities van de provincie, het Rijk en gemeenten opgenomen 

op het gebied van fiets om de doelstelling van de mobiliteitstransitie naar een schoon en gezond 

mobiliteitssysteem uit het beleidskader Mobiliteit Koers 2030 te realiseren. 

 

10. Eerste concept Gezondheid Informatie Knooppunt 

Gedeputeerde Staten zullen op 21 oktober aan Provinciale Staten een concept presenteren van 

het Gezondheid Informatie Knooppunt. Dit is een informatiesysteem dat de voortgang van het 

programma gezondheid monitort en de indicatoren die van invloed zijn op gezondheid, zoals 

luchtkwaliteit.  

 

Verzamellijst: 

Gedeputeerde Staten hebben verder de volgende besluiten genomen: 

 Begrotingssubsidie naar aard projectsubsidie TNO ten behoeve van het project Holst 

Centre - ZSW collaboration 

 Steunbetuiging groeifondsvoorstel Mosaiec 

 Statutenwijziging Monumentenwacht Noord-Brabant 

 Subsidie toegankelijkheid Brabantse Natuurpoorten 

 Herbenoeming leden RvT Brabant C 

 Aanwijzingsbesluit secretarissen HAC 

 Tijdelijke verhuur en verlengen bruikleenpercelen en opstallen De Wolfsputten 6, Aarle- 

Rixtel 

 

 

 Activiteiten  

   

 Leden van Gedeputeerde Staten nemen deel aan tal van bijeenkomsten. Bijeenkomsten met een 

openbaar karakter staan hieronder weergegeven ten behoeve van de media. Voor sommige 

bijeenkomsten sturen GS een aparte persuitnodiging uit.  

 

Workshop Gebiedsgerichte Aanpak Samen kom je verder 

5 oktober | 11.00 uur | Tilburg | Hagar Roijackers 

Tijdens het IPO Jaarcongres voor statenleden en gedeputeerden verzorgt Hagar Roijackers de 

workshop Gebiedsgerichte Aanpak: samen kom je verder. 

 

TU/e EnergyDays 

6 oktober | 14.30 uur | Eindhoven | Anne-Marie Spierings 

Het Eindhoven Institute for Renewable Energy (EIRES) van de TU Eindhoven houdt 6 oktober de 

zogenaamde EnergyDays, een dag met lezingen en debatten over duurzame energie. 

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zal een van de sprekers zijn. 

 

90 jaar Luchthaven Eindhoven 

6 oktober | 15.00 uur | Eindhoven | Stijn Smeulders 

Men staat feestelijk stil bij het 90-jarig bestaan van de Eindhovense luchthaven. 

 

 

 



   
 

   
 

 

Jaarcongres Brainport Industries Campus 

6 oktober | 16.00 uur | Eindhoven | Martijn van Gruijthuijsen 

Tijdens het jaarcongres van de Brainport Industries Campus neemt de gedeputeerde de nieuwe 

roadmap van Brainport Industries in ontvangst. 

 

Baaksteenberaad van Vereniging Eigen Huis 

6 oktober | 18.45 uur | Eindhoven | Erik Ronnes 

Vereniging Eigen Huis organiseert een debat over de betaalbaarheid van huizen. Het gaat in het 

bijzonder over de uitdagingen voor starters op de woningmarkt en welke oplossingen daarvoor te 

vinden zijn.  

 

Opening Dutch Food Week 

7 oktober | 14.00 uur | 's-Hertogenbosch | Elies Lemkes-Straver 

Dutch Food Week wordt geopend in 's-Hertogenbosch met een bijeenkomst voor alle landelijke 

partners in het oude stadhuis en een publieke opening ‘Voorproeven op de Markt’. 

 

Opening Gemaal De Slagen 

7 oktober | 14.30 uur | Sprang-Capelle | Hagar Roijackers 

Met de bouw van het gemaal De Slagen en aanpassingen van sloten, duikers en stuwen stroomt 

het water naar de Bergsche Maas. Hiermee kan het waterpeil in de Westelijke Langstraat omhoog 

en kan bijzondere natuur zich ontwikkelingen. Hagar Roijackers zal samen met Cécile Franssen 

van Waterschap Brabantse Delta dit nieuwe gemaal officieel openen. 

 

Hoofdliedendag Brabantse gilden  

8 oktober I 11.00 uur I Provinciehuis I Ina Adema 

Op 8 oktober vindt de jaarlijkse Hoofdliedendag van de Brabantse gilden plaats. De dag start met 

een Eucharistieviering in de St. Jan, om 09:00 uur, gevolgd door een ontvangst in het Provinciehuis 

(11:00 uur) waarbij de commissaris van de Koning aanwezig is. 

 

Opening Food Fietsroute 

8 oktober | 11.00 uur | Nuenen | Elies Lemkes-Straver 

Brabants Bodem heeft in het kader van de Dutch Food Week een fietsroute ontwikkeld waarbij alle 

ingrediënten voor een heerlijk gerecht in het Van Gogh National Park bij elkaar gefietst kunnen 

worden. Dit zal ten slotte door een chef-kok bereid worden. 

 

Digital Food 

10 oktober | 15.00 uur | 's-Hertogenbosch| Elies Lemkes-Straver 

JADS en AgrifoodCapital organiseren in het kader van Dutch Food Week een minisymposium 25 

jonge toptalenten mensen uit de wereld van voedsel en 25 toptalenten uit de wereld van data 

Bij elkaar komen. Elies Lemkes zal de opening verrichten.  

 

Brabantse Meesterchef 

11 oktober | 12.00 uur | 's-Hertogenbosch| Elies Lemkes-Straver 

De Brabantse Meesterchef is het verbindend evenement tussen de Verspillingsvrije week en de 

Dutch Food Week. MBO studenten van vier Brabantse horecaopleidingen strijden tijdens deze 

finale om de felbegeerde titel. 

 



   
 

   
 

 

 

 

Plenaire vergadering Europees Comité van de Regio's 

12 oktober | 08.00 uur | Brussel | Martijn van Gruijthuijsen 

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Comité van de Regio’s zal het advies van het 

comité op de European Chips Act worden behandeld. Hier heeft gedeputeerde van Gruijthuijsen 

als schaduwrapporteur aan meegewerkt. 

 

Statendag 
14 oktober 2022 | 09.30 uur | Fysiek/Digitaal | Provinciale Staten    

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

 

 Recente persberichten  

 

 

  

 Recente persberichten zijn terug te vinden via http://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx 

 

TalentHub zet Brabant op de kaart als bruisende regio voor artistiek talent 

Subsidie voor talentenprogramma cultuureducatie Fontys 

Cultuurfonds investeert in 63 projecten met ruim € 373.000 

Vraag naar ruimte bedrijventerreinen Brabant groter dan voorspeld 

Provincie wil betere milieuprestaties dan wettelijk minimum 

Coolrec recyclet witgoed naar waardevolle plastic grondstoffen 

Behandeling klachten en meldingen door gemeenten: voldoende aandacht, verbeteringen mogelijk 

 

 

 Weblogs van  

  

Martijn van Gruijthuijsen – Podcast Bruto Brabants Product #2 met Peter Struik > 

 

 

 

   

 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. 
 

 

 

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2022/oktober/ps-dag-14-oktober-2022
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2022/oktober/ps-dag-14-oktober-2022
https://www.brabant.nl/pslive
http://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/vrije-tijd-cultuur-en-sport/2022/talenthub-zet-brabant-op-de-kaart-als-bruisende-regio-voor-artistiek-talent
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/vrije-tijd-cultuur-en-sport/2022/subsidie-voor-talentenprogramma-cultuureducatie-fontys
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/vrije-tijd-cultuur-en-sport/2022/cultuurfonds-investeert-in-63-projecten-met-ruim-%E2%82%AC-373,-d-,000
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2022/vraag-naar-ruimte-bedrijventerreinen-brabant-groter-dan-voorspeld
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/milieu/2022/provincie-wil-betere-milieuprestaties-dan-wettelijk-minimum
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie/2022/coolrec-recyclet-witgoed-naar-waardevolle-plastic-grondstoffen
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/bestuur/2022/behandeling-klachten-en-meldingen-door-gemeenten-voldoende-aandacht-verbeteringen-zijn-mogelijk
https://open.spotify.com/show/7qW4oANiIAwXCPwe8Fqybh

