Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
5 februari 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. Overzicht kaartwijzigingen Verordening ruimte Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten sturen periodiek een overzicht van alle (kaart)wijzigingen die in de Verordening
ruimte hebben plaatsgevonden aan Provinciale Staten. Zij ontvangen nu het overzicht van wijzigingen
tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019.
2. Resultaten subsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak nimby-situaties

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de ‘Subsidieregeling ondersteuning
gemeentelijke aanpak nimby-situaties in Noord-Brabant’ en hebben daarover Provinciale Staten
geïnformeerd. De belangrijkste conclusie is dat de aanpak werkt; in bestaande situaties moet in de eerste
plaats worden geprobeerd om in goed overleg met alle betrokken partijen een oplossing te realiseren
op de huidige locatie.
3. Handelsbevordering Japan en Israël

Economiegedeputeerde Pauli reist op 6 maart naar Japan en vervolgens op 9 maart samen met een
handelsmissie naar Israël. Hij blijft daar tot met 13 maart. In Japan wordt door de provincie een
‘Brabant innovation Day’ georganiseerd waar Brabantse kennisinstellingen zich kunnen presenteren aan
potentiële klanten. Tijdens de handelsmissie naar Tel Aviv krijgen de meereizende bedrijven de
mogelijkheid de hightech-markt te verkennen en nieuwe contacten te leggen.
4. Voortgang datavisie

Technologische ontwikkelingen bieden volop mogelijkheden voor het gebruik van data bij
beleidsontwikkeling en -uitvoering door de overheid (vaak aangeduid als dataficering). Naast kansen,
een verbeterde efficiëntie en verhoging van de effectiviteit van beleid, spelen ook risico’s op het gebied
van informatieveiligheid en privacy een rol van betekenis. De provincie werkt daarom aan een nieuwe
Datavisie die samen met een datastrategie de beleidslijn vormt voor het ontsluiten, gebruiken en
beveiligen van data door de provincie. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de
voortgang van het traject om te komen tot de datavisie.

5. Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie
veehouderij Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten stellen een adviescommissie in voor het ‘Uitvoeringsprogramma ondersteunende
maatregelen transitie veehouderij Noord-Brabant’. Deze commissie adviseert in 2019 en 2020.
Gedeputeerde Staten adviseren over het uitvoeringsprogramma met betrekking tot de voortgang van de
ondersteunende maatregelen en de maatschappelijke effecten en stelt indien nodig wijzigingen voor.
6. Meanderende Maas

Noord-Brabant en Gelderland gaan samen de planologische inpassing van rivierverruimende en
dijkversterkende maatregelen in het stroomgebied van de Maas tussen Ravenstein en Lith regelen. Zij
willen hiervoor een Interprovinciale Structuurvisie opstellen. Het projectgebied omvat de Brabantse dijken
tussen Ravenstein en de stuw bij Lith en het Brabantse en Gelderse buitendijkse gebied tussen de
Middelwaard Ravenstein/Niftrik en de stuw bij Lith. Om de effecten op milieu, natuur en water te kunnen
beoordelen, zal een plan Milieu Effect Rapportage worden opgesteld.
7. Evaluatie Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood

De provincie heeft een evaluatie laten uitvoeren van de uitvoeringsagenda Brabantse agrofood. De
evaluatie bestaat uit twee delen: een evaluatie van de rol van de provincie en een evaluatie op
projectniveau door het bureau Berenschot. Uit beide onderdelen volgen aanbevelingen voor een
volgende bestuursperiode. Rode draad in de aanbevelingen is dat er veel dynamiek is in de
agrofoodsector waar de provincie een rol in heeft. De provincie moet bij haar inzet telkens een duidelijk
verband leggen tussen de achterliggende maatschappelijke doelen en de concrete projecten.

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.

Werkbezoek aan Duitse deelstaat Saksen
6 en 7 februari | diverse locaties in Saksen | Anne-Marie Spierings

Een delegatie van 25 Brabantse bedrijven en instellingen bezoekt 6 en 7 februari 2019 de Duitse
deelstaat Saksen. Vanuit de provincie neemt gedeputeerde Anne-Marie Spierings deel aan het bezoek.
Het doel is om de samenwerking tussen Noord-Brabant en Saksen te versterken op het gebied van Smart
en Green Mobility en slimme industrie.
Eindpresentatie Prijsvraag Brood en Spelen
6 februari | 12.00 uur | Provinciehuis | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens de slotmanifestatie van de prijsvraag
Brood en Spelen van het College van Rijksadviseurs.
De 16 winnaars, waarvan 8 uit de provincie Noord Brabant, geven een eindpresentatie van hun
plannen die ze tijdens de prijsvraag hebben uitgewerkt.

Ontmoeting bij Panorama Nederland
6 februari | 18.30 uur | Provinciehuis | Erik van Merrienboer

Met het Panorama Nederland schetst het College van Rijksadviseurs een toekomstperspectief voor de
ruimtelijke inrichting van Nederland. Het Panorama is aan een reis door Nederland begonnen en staat
van 29 januari tot en met 8 februari in de hal van het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Op
woensdagavond 6 februari geven Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor de
leefomgeving Berno Strootman persoonlijk toelichting op het Panorama aan belangstellenden.
Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens deze bijeenkomst.
Aftrap van een landelijke campagne grondwet
7 februari | 16:30 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

In het provinciehuis vindt de aftrap plaats van een landelijke campagne om de waarden van de
grondwet centraal te stellen, een initiatief van Bas de Gaay Fortman en Jeroen van Urk waarbij
verschillende maatschappelijke organisaties betrokken zijn. De commissaris van de Koning,
Wim van de Donk, houdt een inleiding.
Bijzondere raadsvergadering Raamsdonksveer
7 februari | 20:00 uur | Geertruidenberg | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, neemt tijdens een bijzondere raadsvergadering in het
gemeentehuis in Raamsdonksveer de profielschets van een nieuwe burgemeester voor de gemeente
Geertruidenberg (het gemeentehuis is in Raamsdonksveer) in ontvangst.
Werkbezoek gemeente Oss - Megen
13 februari | 09.00 uur | Oss –Megen | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente Oss. Hij
spreekt met het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters uit de raad. Ook brengt
hij bezoeken aan bedrijven of maatschappelijke instellingen. Het werkbezoek wordt afgesloten met een
kort persgesprek. Broeder Everardusplein 1, Megen.
Afscheid chef politie Oost-Brabant
13 februari | 15.30 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, bezoekt de afscheidsreceptie van de chef van de
politie-eenheid Oost-Brabant, Frans Heeres in het provinciehuis. Hij krijgt bij de landelijke politie de
verantwoordelijkheid voor de gebiedsgebonden politiezorg
Congres stedelijke transformatie
14 februari | 11.00 uur | Eindhoven | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer opent op donderdag 14 februari het tweede landelijke jaarcongres
van het programma Stedelijke Transformatie in het Evoluon in Eindhoven. Tijdens het congres gaan
overheden, marktpartijen en andere betrokkenen aan de slag met binnenstedelijke woningbouw, in
combinatie met andere opgaven zoals mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en een veranderende
arbeidsmarkt. Het programma Stedelijke Transformatie wordt uitgevoerd door Platform 31 en TU Delft en
is een initiatief van onder meer het Ministerie van BZK, IPO, VNG, Neprom en Bouwend Nederland.
Bezoeken aan scholen in Raamsdonksveer, Breda en Tilburg
15 februari | 08.45 uur | Raamsdonksveer | Wim van de Donk

Samen met leden van Provinciale Staten bezoekt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk,
onderwijsinstellingen. Om 8.45 opent hij de politieke markt in het Dongemondcollege in

Raamsdonksveer, om 10:00 wordt het ROC West-Breda bezocht en om 14:00 uur de Rooi Pannen in
Tilburg. De bezoeken staan in het teken van de provinciale verkiezingen op 20 maart a.s.
Opening Muifelbrouwerij Oss
16 februari | 15:00 uur | Oss | Wim van de Donk

De Muifelbrouwerij specialiseert zich in het brouwen van bijzondere bieren, won in 2015 met Zuster
Agatha de wedstrijd om de titel ‘het beste bier van Brabant. De commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, opent de nieuwe brouwerij aan de Vikingweg 5 in Oss.

Weblogs van
Erik van Merrienboer: Panorama Nederland nog één week te gast in provinciehuis Brabant

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

Subsidie voor klimaatadaptatie-projecten gemeenten
Eerste resultaten mobiliteitsdienst Slimme Reis A2 Weert-Eindhoven
IJzerpoeder als circulair alternatief voor kolen
Subsidie voor acht Brabantse rijksmonumenten
Overzicht besluiten Provinciale Staten 1 februari 2019
Bedrijfsleven en overheid spreken richtlijn af voor veilige geothermie in Brabant

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.

