Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
21 mei 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. Advies wijziging instemmingsbesluit winningsplan Sprang (gaswinning Vermilion)

Gedeputeerde Staten adviseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet akkoord te gaan
met de plannen van Vermilion voor het voortzetten van de gaswinning bij Sprang. Dit vanwege de
ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied en de verwachte negatieve effecten op natuur en
milieu. De provincie streeft naar een energievoorziening die vrij is van CO2-emissie. Daarvoor richten
we ons op de productie van duurzame energie. Het is in de ogen van GS dan ook een verkeerd
signaal om nu in te stemmen met een winningsplan dat is gericht op de winning van gas op een
kwetsbare locatie.
2. Kaders Brabantse omgevingsdiensten

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de uniforme regionale uitvoerings- en
handhavingskaders, zoals door de besturen van de omgevingsdiensten zijn vastgesteld. Gedeputeerde
Staten steunen het gezamenlijke kader als basis voor een moderne, informatie-gestuurde en
risicogerichte toezichts- en handhavingspraktijk door de omgevingsdiensten.
3. Pauli naar logistieke beurs München

Gedeputeerde Pauli bezoekt samen met vertegenwoordigers van Brabantse gemeenten de Transport
Logistic in München. Dit is een vooraanstaande beurs voor de wereldwijde logistieke sector. De
bestuurders willen met het bezoek Brabant bij internationale bezoekers profileren als logistieke
topregio.

4. Conceptbegroting 2020 regiotaxi Brabant 2020

Gedeputeerde Staten sturen de conceptbegroting voor 2020 van de regiotaxi Brabant Noordoost
naar Provinciale Staten met het voorstel geen zienswijze hierop in te dienen. Er is sprake van een
sluitende begroting met een goede invulling van de provinciale bijdrage.
5. Subsidie voor dak van voormalige Bergoss-fabriek

De restauratie en herontwikkeling van het sheddakencomplex te Oss, onderdeel van de voormalige
Bergoss-fabriek, krijgt een subsidie van de provincie van 100.000 euro. Deze is bedoeld voor de
realisatie van een plan waarin niet enkel de zaagtandconstructie behouden blijft, maar vooral ook
zoals die doorwerkt in de dakstructuur van zes nieuwe woningen en een nieuw bedrijfspand. Ook
wordt een openbaar toegankelijke buurttuin gerealiseerd.
6. Samenwerkingsovereenkomst La Vuelta Holanda 2019-2020

Om de samenwerking tussen de publieke partners voor organisatie van de Vuelta in 2020 mogelijk te
maken, is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst zijn de
organisatiestructuur, de inhoudelijke en financiële bijdragen van de vijf publieke partners, en de
risicoverdeling en de stemverhoudingen vastgelegd.
7. Gedeputeerde Pauli bezoekt Moskou met VisitBrabant

Gedeputeerde Pauli neemt deel aan een werkbezoek van Visit Brabant aan Moskou. Aanleiding van
de reis is de opening van de vliegverbinding tussen Eindhoven Airport en Moskou. Bestuur en partners
van de marketingorganisatie voor de toeristische sector in Brabant, bezoeken de ambassadeur van
Nederland in Moskou, laten zich informeren over de marktontwikkelingen en reistrends in Rusland en
bespreken de strategie van VisitBrabant.
8. Stand van zaken havenstrategie Moerdijk

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van de havenstrategie 2030
van het havenbedrijf van de haven van Moerdijk. De samenwerking met de haven van Rotterdam is in
verschillende projecten versterkt, maar aandeelhouderschap van de haven van Moerdijk blijkt op dit
moment niet aan de orde.
9. NWO project NEON

De provincie Noord-Brabant zegt financiële steun toe voor de ontwikkeling van een digitaal instrument
dat de consequenties van vernieuwde mobiliteitsconcepten helpt in kaart te brengen in relatie tot een
snelle en kostenefficiënte energietransitie. In het NEON-project (New Energy Outlook of the
Netherlands) wordt dit digitale instrument van TU/e in vier proeftuinen in Noord-Brabant toegepast
waarbij ook het bewonersperspectief wordt betrokken. De provincie co-financiert dit vierjarige project
met € 150.000. Het project is ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De totale projectomvang is € 14,3 miljoen met hoofdzakelijk
toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het project start in 2020.

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 Moerdijk
22 mei | 09:00 uur | Moerdijk | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Moerdijk, er wordt gesproken met het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters
uit de raad. Ook wordt een bezoek gebracht aan Willemstad. Het werkbezoek wordt afgesloten met
een kort persgesprek.
Appeltjes van Oranje
23 mei | 10:00 uur | Den Haag | Wim van de Donk

In het paleis Noordeinde worden in aanwezigheid van Hunnen Majesteiten de Appeltjes van Oranje
van het Oranjefonds voor sociale projecten uitgereikt. De commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, woont de uitreiking bij.
Jaarlijkse Ravelijnlezing
23 mei | 14:15 uur | Bergen op Zoom | Wim van de Donk

De jaarlijkse Ravelijnlezing wordt uitgesproken door Deltacommissaris Peter Glas en staat in het teken
van water. De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, woont de lezing in theater de Maagd
bij en opent daarna in de Markiezenhof rond 18:30 uur tijdens Proefmei de Liberation Kitchen die in
het teken van 75 jaar bevrijding staat.
Statendag
24 mei | 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 “Voor Anker”
24 mei | 13:30 uur | Lage Mierde | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, woont de opening van “Voor Anker”, het
landgoed Wellenseind, door minister Schouten bij. Het landgoed heeft hoge natuur- en
cultuurhistorische waarden. Het is de bedoeling dat het zelfvoorzienend wordt en biedt recreatieve,
educatieve programma’s en onderdak voor maatschappelijke activiteiten, Dunsedijk 3 A, Lage Mierde.
Uitreiking Zilveren Anjers PBC
28 mei | 11:00 uur | Amsterdam | Wim van de Donk

In het Koninklijk Paleis op de Dam reikt HKH Prinses Beatrix de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard
Cultuurfonds uit. Als voorzitter van de Noord-Brabantse afdeling van het Cultuurfonds woont de
commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de uitreiking bij.
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