Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
2 april 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. Treasury Jaarplan 2019

Gedeputeerde Staten leggen het Treasury Jaarplan 2019 voor aan Provinciale Staten. Vanwege de
lage rentestand staat het doelrendement van € 122,5 miljoen per jaar op de beleggingen onder druk.
Daarom onderneemt de provincie sinds 2017 aanvullende activiteiten om het doelrendement te halen.
2. Correctie provinciaal inpassingsplan windenergie A16

In september 2018 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan voor 28 windmolens aan
de A16 vastgesteld. In de voorbereiding op de realisatiefase zijn enkele ondergeschikte
tekortkomingen geconstateerd. Gedeputeerde Staten hebben besloten deze onvolkomenheden te
corrigeren met een zogenoemde ‘partiële herziening van het inpassingsplan’. Deze herziening wordt
ter inzage gelegd en daarna ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Het gaat om
bijvoorbeeld om een aanvulling in de veiligheidsregels voor een windmolen die dicht bij een
bestaande windmolen wordt gebouwd, de juiste grootte van een draaicirkel op de kaart en de juiste
aanduiding op de kaart van toegangswegen naar enkele windmolens.

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 gemeente Waalre
3 april | 09:00 uur | Waalre | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente Waalre.
Hij spreekt met het college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters van de

gemeenteraad en bezoekt bedrijven en instellingen. Het bezoek wordt afgesloten met een kort
persgesprek. Gemeentehuis Waalre, Kon.Julianalaan 19, Waalre.
Opening museum
3 april | 14:30 uur | Woensdrecht | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent het museum ‘Wings over Woensdrecht’ dat
de luchtvaartgeschiedenis van Fokker, ELMO, de Koninklijke Luchtmacht en Aviolanda in die gemeente
onder de aandacht brengt. O.L.V. ter Duinenlaan 199, Ossendrecht.
Opening Brain Research Center
5 april | 13:30 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent het nieuwe Brain Research Center, een
onderzoekscentrum voor klinisch onderzoek met nieuwe medicijnen tegen alzheimer en andere
hersenziekten. Het center werkt samen met het UMC Amsterdam en nu ook het Jeroen Bosch
Ziekenhuis. De missie van het Brain research center is om dementie uit de wereld te helpen,
Statenlaan 37 (Paleiskwartier) ’s-Hertogenbosch.
Opening oprijlaan kasteel Heeswijk
6 april | 16:00 uur | Heeswijk-Dinther | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent de gerestaureerde historische oprijlaan van
kasteel Heeswijk. Het kasteel is een van de topmonumenten van Brabant, kent een lange en
roemruchte geschiedenis en was de woning van baron Aeneas van den Bogaerde van Terbrugge, in
1830 benoemd tot gouverneur des Konings van Noord-Brabant. Kasteel 4 Heeswijk-Dinther.
Statendag
12 april | 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.
Opening tentoonstelling in Bergeijk
13 april | 10:00 uur | Bergeijk | Wim van de Donk

HKH Prinses Beatrix opent de tentoonstelling van Peter Struycken en Ad Dekkers in rijksmonument de
Ploeg. Ook onthult zij een tegeltableau van Ad Dekkers. De commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, vergezelt haar.
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