Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
22 januari 2019

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. Ruimte in regels voor nieuwe ontwikkelingen Markdal

Het college van Gedeputeerde Staten maakt het voor de gemeenten Breda en Alphen-Chaam mogelijk
om in bestemmingsplannen op onderdelen af te wijken van de Verordening Ruimte. Doel hiervan is om
breed gedragen verbeteringen in het Markdal, het gebied ten zuiden van Breda tot aan de Belgische
grens, mogelijk te maken. In dit gebied is sprake van een jarenlange stagnatie in ruimtelijk,
landschappelijk, sociaal en economisch opzicht, totdat bewoners van het gebied het initiatief namen
tot een plan te komen. Door af te mogen wijken van de Verordening Ruimte worden in het gebied
nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt zoals de herbouw van verloren gegane cultuur-historische
gebouwen, vestiging van een bedrijfsverzamelgebouw of een recreatiebedrijf in een voormalig
agrarisch gebouw. Met deze aanpassingen in het ruimtegebruik kan ook een robuust en veerkrachtig
water- en natuursysteem worden gerealiseerd.
2. Philharmonie zuidnederland

Met een brief reageert het college van Gedeputeerde Staten op de mededeling van philharmonie
zuidnederland dat het orkest de laatste vier maanden van 2019 geen activiteiten meer uitvoert op het
gebied van cultuureducatie. Het college spreekt zijn verbazing uit dat het orkest de afgelopen jaren de
uitgaven niet heeft aangepast aan de inkomsten, nu een fors tekort op de begroting heeft en dat als
reden voor de maatregel neemt. GS laat de philharmonie zuidnederland weten dat zij ervan uit gaan
dat het besluit terug wordt gedraaid, en dat over het gehele kalenderjaar 2019 activiteiten rondom
cultuureducatie worden uitgevoerd.
3. Verbetering Maaslijn

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland investeren samen met het Rijk in de elektrificatie
van de Maaslijn en de gedeeltelijke verdubbeling van het spoor tussen Roermond en Nijmegen. De
afgelopen maanden hebben de drie provincies samen met het Rijk overleg gevoerd over de
opgetreden vertragingen en de oplopende kosten. De gesprekken zijn niet afgerond maar de partijen
hebben in beginsel wel de bereidheid uitgesproken om, onder voorbehoud van goedkeuring door

Provinciale Staten, te zorgen voor aanvullende dekking van de oplopende kosten. Gedeputeerde
Staten informeren Provinciale Staten met een statenmededeling over de stand van zaken.

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 Gedeputeerde Staten een aparte persuitnodiging uit.

Symposium ondermijnende criminaliteit
23 januari | 09:30 uur| Deurne | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, spreekt tijdens een symposium over ondermijnende
criminaliteit (Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne) .
Opening Lochal Tilburg
24 januari | 15.30 uur | Tilburg | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk opent de Lochal in de Spoorzone in Tilburg,
thuisbasis van SeatstoMeet, Kunstloc Brabant en de Bibliotheek, onderdeel van de vernieuwing van de
Spoorzone die met steun van de provincie tot stand kwam (Burgemeester Brokxlaan 1000).
Werkbezoek Summa College
25 januari | 09:30 uur | Eindhoven | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk brengt samen met Provinciale Staten een
werkbezoek aan het Summa College.
Landschappen van Allure
25 januari | 14.30 uur | Provinciehuis | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout woont de slotmanifestatie bij van ‘Landschappen van Allure’. Dit
provinciale investeringsprogramma is de afgelopen jaren de aanjager geweest van talrijke regioinitiatieven om natuur, landschap en (toeristische) economie te versterken in De Maashorst, het Groene
Hart en op de Brabantse Wal.
Masterclass debatteren leerlingen Dongen
28 januari | 18.00 uur | Dongen | Erik van Merrienboer

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Dongen verzorgt gedeputeerde
Van Merrienboer een masterclass debatteren aan leerlingen van het Cambreur College in Dongen. In
het kader van het programma Jeugd en Politiek werken gemeente, raadsleden en het basis- en
voortgezet onderwijs intensief samen om jeugd kennis te laten maken met de gemeente en de politiek.
Lancering Brabantse Omgevingsscan
29 januari | 15.30 uur | Tilburg | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer verzorgt een inleiding tijdens de lancering van de Brabantse
Omgevingsscan van de GGD Hart van Brabant. De omgevingsscan is een instrument om invulling te
geven aan de positie van gezondheid in de nieuwe bestuurspraktijk onder de Omgevingswet.

Provinciale Staten droegen Gedeputeerde Staten bij de vaststelling van de Brabantse Omgevingsvisie
in een motie op de Brabantse Omgevingsscan te implementeren in de nieuwe werkwijze.
Werkbezoek Eggo-Keukens
29 januari | 16:00 uur | Breda | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning ontmoet de minister-president van Wallonië, Willy Borsus tijdens zijn
werkbezoek aan Èggo Keukens, Grenssteen 19, 4815 PP Breda.
Werkbezoek gemeente Boxmeer / Land van Cuijk
30 januari | 09.00 uur | Boxmeer | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer brengt op donderdagochtend 30 januari een werkbezoek aan de
gemeente Boxmeer in het kader van de Brabantse Agenda Wonen.
Statendag
1 februari | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag. Onderdeel van deze dag is de plenaire
Statenvergadering in de Statenzaal.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
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