Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
9 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. Commissaris bezoekt Jiangsu, China

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, reist van 24 tot en met 27 april naar Shanghai en
Nanjing. Doel van de reis is de voorbereiding van een handelsmissie die in het najaar zal plaatsvinden.
Tijdens die missie wordt de 25-jarige vriendschapsrelatie tussen Brabant en de Chinese regio Jiangsu
gevierd.
2. Zwembaden leveren gegevens zwemwater digitaal

Gedeputeerde Staten stellen de beleidsregel elektronisch aanleveren analysegegevens
zwemwatergegevens vast. Op grond van deze beleidsregel moeten de exploitanten van zwembaden de
voorgeschreven analysegegevens voortaan digitaal aanleveren. Het digitaal aanleveren van de
gegevens maakt het toezicht en de handhaving efficiënter en brengt voor de exploitanten niet of
nauwelijks lastenverzwaring met zich mee.
3. Evaluatie van Noord-Brabant European Region of Gastronomy 2018

Met European Region of Gastronomy (ERG) was Noord-Brabant in 2018 beter zichtbaar als
foodbestemming. Verspreid in Brabant vonden 300 evenementen plaats. Uit honderd inzendingen voor
gezond en duurzaam eten heeft ERG de tien beste innovaties op het podium gezet en doorontwikkeld.
De Brabantse inwoners waardeerden het programma hoog. Dit blijkt uit een onderzoek van het PON.
Mede door ERG kan Noord-Brabant met financiering uit Brussel nog meer werk maken van de
combinatie tussen agrofood en de vrijetijdssector. Daarmee kan Brabant de stijgende lijn van aantallen
bezoekers vasthouden en de foodsector innoveren.

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.

Congres Stedelijke Kavelruil
11 april | 12.00 uur | Amersfoort | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer verzorgt een workshop over praktijkervaringen in Brabantse
binnensteden tijdens het congres Stedelijke Kavelruil 2019, ter afsluiting van een stimuleringsprogramma
van 2,5 jaar en 14 pilotprojecten.
Statendag
12 april | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
Ondertekening proeftuin Elsendorp
13 april | 9.30 uur | Elsendorp | Erik van Merrienboer

Een derde groep ondernemers en inwoners van Elsendorp ondertekent een overeenkomst voor de
proeftuin Elsendorp met de gemeente Gemert-Bakel, provincie, waterschap en dorpsraad. Deelnemers
aan de proeftuin werken aan haalbare plannen voor het buitengebied die niet alleen de belangen van
de initiatiefnemers dienen, maar ook meerwaarde aan het dorp leveren. De proeftuin richt zich op het
versterken van de leefbaarheid op het platteland, het tegengaan van leegstand en ruimte voor
kleinschalige en duurzame bedrijvigheid, wonen en recreatie.
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.
Tilburgs Architectuurfilm Festival
13 april | 15.00 uur | Tilburg | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer neemt deel aan een panelgesprek tijdens het Tilburgs Architectuur
Filmfestival (TIAFF). TIAFF staat dit jaar in het teken van The Other Side of City, met dit thema onderzoekt
TIAFF het buitengebied dat in veel gevallen in dienst staat van de stad.
Matthäus Passion
17 april | 16:30 uur | Wouw | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning woont de uitvoering van de Matthäus Passion in de Lambertuskerk te
Wouw bij. Deze uitvoering vindt normaal in Oudenbosch plaats maar is als gevolg van
restauratiewerkzaamheden verplaatst.
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Brabantse campagne ‘Ik let op wild’ van start
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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.

