Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
18 juni 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. IC Dordrecht-Eindhoven: bestuursovereenkomst

Extra treinen Eindhoven - Dordrecht
In het kader van het Toekomstbeeld OV 2040 zet de provincie Noord-Brabant onder meer in op het
verkorten van reistijden naar de Randstad en het verbeteren van de verbinding met het Europese
HSLnetwerk, via de knooppunten Breda en Eindhoven. Hierover zijn afspraken gemaakt met het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de NS en de provincie Zuid-Holland. Tussen Eindhoven en
Dordrecht gaan vier extra treinen per dag rijden, om daarmee Brabant beter te verbinden met de
Zuidelijke Randstad. Hiervoor is 1,72 miljoen euro beschikbaar.
2. Jaarverslag provinciearchivaris 2018

Gedeputeerde Staten hebben het Jaarverslag provinciearchivaris 2018 vastgesteld. In dit jaarverslag
rapporteert de provinciearchivaris over de wijze waarop de provincie Noord-Brabant omgaat met
archivering conform de Archiefwet. Het jaarverslag wordt aan Provinciale Staten aangeboden en
wordt daarna gepubliceerd op internet.

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 Dongen
19 juni | 09:00 uur | Dongen | Wim van de Donk
De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, breng een werkbezoek aan de gemeente Dongen.
Hij spreekt met de leden van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters van de
gemeenteraad. Ook bezoekt hij bedrijven en instellingen. Na afloop vindt een persgesprek plaats.

Lancering Nationale Omgevingsvisie
20 juni | 12.30 uur | Haarlemmermeer | Erik van Merrienboer
Op donderdag 20 juni lanceert minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
Nationale Omgevingsvisie. Gedeputeerde Van Merrienboer neemt deel aan een talkshow tijdens het
lanceringsevenement.
Symposium Tilburg
21 juni | 13:30 uur | Tilburg | Wim van de Donk
De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, is een van de sprekers tijdens een symposium over
‘burgemeester en rechtstaat’ in de LocHal in Tilburg
Lezing in Oudenbosch
23 juni | 13.30 uur | Oudenbosch | Erik van Merrienboer
Gedeputeerde Erik van Merrienboer houdt een lezing tijdens de Aloysiusdag in Oudenbosch.
Statendag
28 juni | 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.
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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 0627745200.

