
 

 

   
 

  

   

  

Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten 
 20 september 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. Afwijzen verzoek hardheidsclausule IOV voor Hoog-Beugt 15, Heeswijk-Dinther 

Varkenshouderij VOF van der Biezen voldeed op 19 juli 2017 niet aan de emissie-eisen uit het 

Besluit emissiearme huisvesting (Beh) en moet daarom per 1 januari 2020 voldoen aan de 

emissie-eisen uit de Interim Omgevingsverordening (IOV). Het verzoek om de hardheidsclausule 

toe te passen en daarmee de datum uit te stellen naar 1 januari 2024 wordt door Gedeputeerde 

Staten afgewezen. De ondernemer moet direct aan de eisen uit de IOV gaan voldoen.   

 

2. Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2022 

Het Ontwikkelbedrijf van de provincie Noord-Brabant is betrokken bij de ontwikkeling van 

diverse projecten. Het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf geeft inzicht in, en het overzicht 

van, de voortgang van de verkenningen en projecten waar het ontwikkelbedrijf inhoudelijk en 

financieel in investeert en participeert om provinciale doelen gerelateerd aan de grote opgaven 

waarvoor de Provincie staat, mogelijk en waar te maken. Het Ontwikkelbedrijf zorgt voor 

voldoende financiële buffers om risico’s binnen de projecten op te vangen. 

 

3. Aanbestedingsstrategie OV-concessie West-Brabant 2025-2035 

De provincie wil dat in december 2023 duidelijk is welk ov-bedrijf het bus- en streekvervoer in 

West-Brabant verzorgt tussen 2025 en 2035. Nu rijden in deze regio bussen van Arriva, maar 

de concessie loopt halverwege 2025 af. De provincie heeft de wettelijke taak de nieuwe 

concessie openbaar aan te besteden. Daarbij wordt onder meer een zogenoemd programma 

van eisen opgesteld waarin staat wat Brabant verlangt van de toekomstige vervoerder op onder 

 



   
 

   
 

meer het gebied van gedeelde mobiliteit en zero-emissie. De aanbestedingsprocedure start in 

april 2023, in december van hetzelfde jaar is de gunning. 

 

4. Bestuurlijk bezoek en Brabant Innovation Day Japan 

Brabant organiseert wereldwijd innovatiedagen in hoogtechnologische regio’s. Het doel hiervan 

is het behouden en het stimuleren van werkgelegenheid in onze provincie, het positioneren van 

Brabant als technologisch hoogwaardige regio, het aangaan van innovatieve samenwerkingen 

en het onderhouden van netwerken. Een van deze hoogtechnologische regio’s, en een 

belangrijke handelspartner van Brabant, is Japan. Gedeputeerde Economie Martijn van 

Gruijthuijsen reist namens GS af naar Brabant Innovation Day Japan in november in Tokyo. Hij 

zal daar onder meer bestuurders ontmoeten van Japanse bedrijven met een vestiging in Brabant. 

 

5. Geen dwangsombetaling aan het Groene Schild 

Adviesbureau Het Groene Schild heeft, namens haar cliënten de stichtingen Brabantse 

Milieufederatie en Groen Kempenland, de provincie in gebreke gesteld. Gedeputeerde Staten 

zouden niet tijdig genoeg een besluit hebben genomen op hun verzoek op intrekking van een 

natuurvergunning aan een veehouder in Hilvarenbeek. De rechtbank geeft echter aan dat de 

ingebrekestelling niet rechtsgeldig is omdat deze te vroeg is gestuurd. GS zullen daarom niet de 

gevraagde dwangsommen betalen. 

 

6. Provincie werkt aan plaatsing 3.000 flexwoningen; overeenkomst met Waalre  

De provincie Noord-Brabant zet in op het realiseren van 2.500 tot 3.000 flexwoningen, in de 

komende drie jaar. Dit is een van de maatregelen om versneld de vraag naar woonruimte te 

verlichten. Deel van deze Brabantse Vloot van Flexwoningen is de plaatsing van maximaal 30 

woningen in Waalre op de locatie achter het stationskoffiehuis in Waalre, ook wel 

Boerenbondterrein genoemd. De provincie tekent samen met de gemeente en 

‘woningbouwcorporatie‘ thuis een intentieovereenkomst om dit mogelijk te maken. 

 

7. Vaststellen Reikwijdte en Detailniveau voor MER Beleidskader Verstedelijking 

2030 

Gedeputeerde Staten gaan een Beleidskader Verstedelijking 2030 opstellen en ter besluitvorming 

voorleggen aan Provinciale Staten. De provincie heeft bepaald welke milieueffecten hiervoor in 

het Milieueffectrapport onderzocht moeten worden en hoe gedetailleerd dat moet gebeuren. 

Daarvoor is de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend op de ter inzagelegging. Wel is een advies ontvangen van de Commissie 

voor de milieueffectrapportage. Deze draagt constructieve suggesties aan voor het goed 

betrekken van de milieuaspecten en te onderzoeken beleidsalternatieven. Het advies wordt 

betrokken bij het op te stellen MER.  

 

8. Subsidieregeling Natuur verhoogd met 30 miljoen euro 

De provincie Noord-Brabant werkt aan het herstel van de kwetsbare natuur in de Natura 2000-

gebieden. De doelen en maatregelen liggen vast in beheerplannen en in het natuurpact met 

overheden en uitvoeringsorganisaties. In 2021 heeft het ministerie van LNV extra middelen 

(vanuit het landelijk programma Natuur (LPN) aan de provincie ter beschikking gesteld. Deze zijn 

bedoeld voor maatregelen in en rondom Natura 2000-gebieden om het herstel van 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te ondersteunen. Voorwaarde vanuit het Rijk is dat de 

provincie deze middelen uiterlijk 31 december 2023 heeft toegekend. Gedeputeerde Staten 

hebben daarom besloten om in het kader van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant het 



   
 

   
 

plafond voor LPN-subsidies te verhogen met € 30 miljoen euro. Ook wordt het maximale bedrag 

per project verhoogd. Tenslotte zullen voor de vergoeding van de interne loonkosten van de 

TBO’s (Terrein Beherende Organisaties) de geldende tarieven worden verhoogd om daarmee 

meer in lijn te komen met de andere provincies. 

 

Verzamellijst: 

Gedeputeerde Staten hebben verder de volgende besluiten genomen: 

 Wijziging Interim omgevingsverordening ivm plan Buitengebied, herziening Tregelaar 4, 

Oirschot 

 Subsidie project datagedreven Agrifood regio 

 Subsidie aan TNO voor project AI Situational awareness 

 Subsidie aan TNO voor project Appl.AI New Mobility 

 Vergoeding deskundigekosten na vernietiging PIP N279 Veghel-Asten 

 

 

 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.  

 

Prinsjesdag Brabantborrel 

20 september I 17.00 uur I Den Haag I GS 

Gedeputeerde Staten zijn aanwezig bij de Brabantborrel in de Haagsche Kluis tijdens 

Prinsjesdag. 

 

Bezoek staatsminister Schmidt (Saksen) aan ASML, Photon Delta en Holst Centre 

21 september I 09.00 uur I Veldhoven en Eindhoven I Martijn van Gruijthuijsen 

Gedeputeerde van Gruijthuijsen ontvangt Thomas Schmidt, staatsminister voor regionale 

ontwikkeling van de Duitse deelstaat Saksen en rapporteur voor de EU CHIPS Act namens het 

Comité van de Regio’s. Samen bezoeken zij ASML, Photon Delta en Holst Centre. 

 

AFI Meet-up 2: thema Smartfarming Plantaardig 

21 september | 15.00 uur | Breda | Elies Lemkes-Straver 

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver neemt deel aan een tafeldiscussie met REWIN, Curio en 

BOM over het belang van talentontwikkeling in de agrifoodsector. 

 

Logistiek Vastgoed NL 2022 

22 september | 15.15 uur | Deventer | Erik Ronnes 

Gedeputeerde Ronnes neemt deel aan het slotdebat van het congres Logistiek Vastgoed NL 

2022 om onder meer te spreken over het Brabantse beleid op grootschalige bedrijventerreinen. 

 

Publieksdag Oeverlopers 

24 september | 14.00 uur | Heeswijk-Dinther | Hagar Roijackers 

In het project Oeverlopers onderzoeken vrijwilligers hoe planten en dieren zich ontwikkelen 

Brabantse beken. IVN organiseert samen met de waterschappen AA en Maas en Brabantse 

 



   
 

   
 

Delta publieksdagen om vrijwilligers te enthousiasmeren. Hagar Roijackers zal bij de locatie 

Kasteel Heeswijk-Dinther deelnemen aan de wandeling en het onderzoek.   

 

Uitreiking Brabant Bokaal 

26 september | 15.30 uur | 's-Hertogenbosch | Ina Adema 

De commissaris van de Koning reikt de Brabant Bokaal van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit in 

het Noordbrabants Museum. De Brabant Bokaal is een onderscheiding voor mensen die zich 

verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van cultuur en natuur. 

 

Gemeentebezoek Bergeijk 

28 september | 12.30 uur | Bergeijk | Ina Adema 

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente Bergeijk. Zij spreekt 

met het college van B. en W., vertegenwoordigers van de fracties uit de gemeenteraad en 

bezoekt verder bedrijven, instellingen of organisaties. 

 

Statendag   

30 september 2022 | 09.30 uur | Fysiek/Digitaal | Provinciale Staten  

Provinciale Staten komen deels fysiek en deels digitaal bijeen voor een Themadag (voorlopige 

agenda). Ze zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.  

 

800 jaar St. Jan 

2 oktober | 12.00 uur | 's-Hertogenbosch | Ina Adema 

De Sint Jan bestaat 800 jaar. De commissaris woont in de kathedraal een plechtige viering ter 

gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal bij. 

 

 

 Recente persberichten  

 

 

  

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

 

Piet Buijtels benoemd tot algemeen directeur/provinciesecretaris van Noord-Brabant 

Actieplan Brabantse Bomen, voorbeelden van projecten 

Provincie maakt eind aan illegale lelieteelt 

Streekbezoek Koninklijk Paar aan de Brabantse Peel 

Eindrapport adviescommissie Droogte: Zonder water, geen later 

Sterke daling leegstand Brabantse retailpanden in 2021 

 

 

 Weblogs van  

  

 

 

   

 Piketdienst  

   

 

 

 

Piketdienst 
 

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2022/september/themadag-1-juli-2022
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2022/september/themadag-1-juli-2022
https://www.brabant.nl/pslive
http://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/bestuur/2022/piet-buijtels-benoemd-tot-algemeen-directeur-provinciesecretaris-van-noord-brabant
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2022/actieplan-brabantse-bomen,-voorbeelden-van-projecten
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/bestuur/2022/provincie-maakt-eind-aan-illegale-lelieteelt
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2022/koninklijk-paar-brengt-streekbezoek-aan-de-brabantse-peel
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/water-en-bodem/2022/eindrapport-adviescommissie-droogte-zonder-water,-geen-later
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2022/sterke-daling-leegstand-brabantse-retailpanden-in-2021


   
 

   
 

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. 
 

 


