Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
28 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. Verslag werkexcursie gedeputeerde Erik van Merrienboer naar Kopenhagen en
Malmö

Tijdens een werkexcursie naar Kopenhagen en Malmö in september 2018 bezochten gedeputeerde
Van Merrienboer en bestuurders van een aantal middelgrote gemeenten relevante praktijkvoorbeelden
rond duurzame verstedelijking. Gedeputeerde Staten zijn geïnformeerd over de vervolgstappen die
naar aanleiding van de reis in Brabant zijn gezet en hebben het verslag van de reis vastgesteld.
2. Aanwijzing Installatieverantwoordelijke elektrische installaties provinciale wegen

De provincie is verantwoordelijk voor haar elektrische installaties. Op grond van NEN 3140 en het
Arbeidsomstandighedenbesluit heeft de provincie hiervoor installatieverantwoordelijkheid. De
installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de goede en veilige werking van de installaties.
Dit vergt een bepaalde deskundigheid. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten een
installatiedeskundige aan te wijzen. Deze functionaris krijgt volmacht en mandaat om binnen zijn
deskundigheid de verantwoordelijkheden en bevoegdheden te kunnen dragen en uitvoeren.
3. Regiodeal Midden- en West-Brabant

Gedeputeerde Staten stellen voor € 2,5 miljoen bij te dragen aan projecten die onderdeel zijn van de
regiodeal Midden- en West-Brabant. Zij vullen hiermee de bijdrage aan die door de Rijksoverheid en
steden in de regio is toegezegd. De regio wil met de deal een positie verwerven ‘in de transitie naar
meer verantwoorde productie en distributie’. De projecten sluiten aan bij de beleidsprioriteiten van de
provincie en richten zich onder andere op gebruik en ontwikkeling van biobased grondstoffen en
nieuwe productietechnieken. Provinciale Staten ontvangen een mededeling over de stand van zaken
van de regiodeal en de bijdrage van de provincie.
4. Subsidie voor VOLOP Waalwijk

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 84.000 euro aan de gemeente Waalwijk om
VOLOP Waalwijk op te zetten. VOLOP is een inwonersinitiatief dat zich in ’s-Hertogenbosch al een
aantal jaren succesvol inzet voor de aanpak van leegstand in het centrum. De provincie ziet in het

initiatief ook kansen voor een aantal Brabantse middelgrote gemeenten, die ten opzichte van andere
steden een relatief grote leegstandsproblematiek hebben. De gemeente Waalwijk gaat hiermee als
eerste middelgrote stad aan de slag. Ook enkele andere middelgrote steden hebben belangstelling
voor het initiatief.
5. Reactie op advies over toekomstige ontwikkeling Eindhoven Airport

Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat een reactie
opgesteld op het advies van dhr. van Geel over de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport.
Gedeputeerde Staten onderschrijven het advies op hoofdlijnen en geven daarbij een aantal
aandachtspunten mee aan de minister.
6. Aanpassing Brabant C Fonds n.a.v. uitspraak Raad van State

Vanwege een eerdere uitspraak van de Raad van State over de regelgevende bevoegdheid om
subsidieregelingen vast te stellen, hebben Gedeputeerde Staten besloten de werkwijze met betrekking
tot het cultuurfonds Brabant C aan te passen. Voortaan wordt de subsidieregeling vastgesteld door
Gedeputeerde Staten, onder dezelfde voorwaarden als voorheen. Vervolgens gaan GS mandaat
verlenen aan Brabant C om de Subsidieregeling uit te voeren namens GS.

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.

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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