Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
27 augustus 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. Trendrapportage Openbaar Vervoer 2012-2018

Het jaar 2018 kenmerkte zich door de stakingen in het openbaar vervoer en een lange en warme
zomer. Die zorgden er samen voor dat er ten opzichte van 2017 minder reizigers in de Brabantse
bussen stapten. Wel is de tevredenheid bij de reiziger toegenomen en is het aantal klachten en
incidenten in 2018 verder afgenomen. Helaas is de rituitval, los van de stakingen, toegenomen en ook
de punctualiteit is verminderd. Dit blijven belangrijke aandachtspunten voor zowel provincie als
vervoerders Arriva en Hermes. Dit staat in de jaarlijkse trendrapportage Openbaar Vervoer 2012 –
2018, waarmee Gedeputeerde Staten Provinciale staten informeren over de trends en ontwikkelingen
in het Brabantse OV.
2. Verlenging convenant Landbouw Innovatie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verlengen het convenant Landbouw Innovatie NoordBrabant (LIB) tussen de provincie en de ZLTO. In het convenant voor de komende jaren worden extra
accenten gelegd. Daarbij gaat het om zaken als extra aandacht voor maatschappelijk draagvlak,
waarde-creatie en kringlooplandbouw. Hiermee sluiten partijen aan op aanbevelingen uit een externe
evaluatie, waarin ook zaken zijn benoemd als de waarde van de laagdrempelige en onafhankelijke
werkwijze waarmee LIB het verschil heeft kunnen maken en veel vertrouwen heeft opgebouwd bij
ondernemers en andere betrokkenen.

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 Drimmelen
28 augustus | 09.00 uur | Drimmelen | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Drimmelen. Hij overlegt met het college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de
gemeenteraad en brengt bezoeken aan organisaties en bedrijven. Het werkbezoek wordt afgesloten
met een kort persgesprek in het gemeentehuis, Park 1, Made.
Opening Ingram Micro/de Bijenkorf
29 augustus | 15:00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent het nieuwe distributiecentrum van Ingram
Micro/de Bijenkorf op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg.
Statendag
30 augustus | 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.
Viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen
31 augustus | 12:00 uur | Terneuzen | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent de Viering van 75 jaar vrijheid in Terneuzen.
De commissaris van de Koning vertegenwoordigt daarbij de provincie Noord-Brabant.
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