Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
3 september 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. Voornemen tot deelname aan Stichting La Vuelta Holanda 2020

De provincie Noord-Brabant heeft, samen met de gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch, Utrecht
en de provincie Utrecht La Vuelta 2020 naar Nederland gehaald. Gedeputeerde Staten vragen
Provinciale Staten naar wensen en bedenkingen over het voornemen tot deelname aan Stichting
La Vuelta Holanda. Tijdens de haalbaarheidsstudie (rapport februari 2018) zijn de belangrijkste
afspraken en uitgangspunten bepaald voor samenwerking, organisatie, financiën en
verantwoording. In de eerste helft van 2019 is de werkorganisatie opgezet. Formele
contractpartner van de Spaanse organisator van La Vuelta, is de gemeente Utrecht. Om die
reden was eerder besloten dat de gemeente Utrecht ook de stichting opricht en als
opdrachtgever optreedt. Om juridische redenen gaan ook de andere partners deel uitmaken van
de stichting.
2. Aanpassing Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving PAS

De provincie Noord-Brabant start 1 oktober de vergunningverlening, op basis van de Wet
Natuurbescherming, op voor initiatieven die geen extra uitstoot van stikstofverbindingen
opleveren. De vergunningverlening ligt in heel Nederland stil naar aanleiding van een uitspraak
van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voor de overige
vergunningsaanvragen adviseert de provincie aan ondernemers om die aan te passen, zodat er
geen extra uitstoot meer is, of om deze in te trekken totdat er een alternatief voor het PAS is. In
dat geval zal de provincie de leges voor de eerste aanvraag geheel compenseren. Ten slotte
heeft de provincie de mogelijkheid om vergunningsaanvragen die niet aangepast of ingetrokken
worden, te weigeren of buiten behandeling te laten.
3. Gedeputeerde Van der Sloot naar finish Vuelta in Madrid

In het weekend van 14-16 september finisht La Vuelta 2019 in Madrid. Gedeputeerde Marianne
van der Sloot (die onder meer Sport in portefeuille heeft) is hierbij aanwezig, net als bestuurders

van de gemeenten Breda, ‘s-Hertogenbosch en Utrecht en de provincie Utrecht. Zij zijn hier
omdat tijdens dit weekeinde formeel de overdracht naar Brabant en Utrecht plaatsvindt van de
start 2020 naar Utrecht en Brabant.
4. Regionale Mediaraad Omroep Brabant

Omroep Brabant heeft een Regionale Mediaraad, die het beleid voor het media-aanbod
bepaalt. De leden van deze raad van deze raad worden door de omroep voorgedragen aan
Gedeputeerde Staten, die ze benoemen na een marginale toetsing aan de statuten, affiniteit met
de Brabant en mogelijke belangenverstrengeling. Gedeputeerde Staten hebben besloten vijf
personen te benoemen als lid van de Regionale Mediaraad.
5. Jaarstukken 2018 omgevingsdiensten

De provincie heeft de vastgestelde jaarstukken 2018 van de Brabantse omgevingsdiensten
OMWB, ODBN en ODZOB ter kennisname ontvangen.
6. Alternatieven windenergie in Steenbergen

De provincie heeft na diverse ambtelijke en bestuurlijke besprekingen met de gemeente
Steenbergen een aantal mogelijke opties, inclusief consequenties, op een rij gezet voor de
ontwikkeling van windenergie langs het Volkerak in de gemeente Steenbergen. Dit overzicht heeft
de provincie naar het college van de gemeente Steenbergen gestuurd en in afschrift naar de
gemeenteraad die hier deze week over spreekt.

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.

Opening Randweg Baarle
6 september | 09.00 uur | Baarle-Nassau | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat opent samen met bestuurders van de gemeente BaarleNassau, gemeente Baarle-Hertog en provincie Antwerpen de nieuwe Randweg Baarle. De
randweg zorgt ervoor dat doorgaand verkeer niet meer door de kern van Baarle hoeft te rijden
en zich daar vastrijdt bij de beruchte S-bocht.
Alphenseweg 14 in Baarle-Nassau
Innovatieprijs Agrarische Dagen Someren
7 september | 14:00 uur | Someren| Martijn van Gruijthuijsen

Een jury kiest jaarlijks tijdens de Agrarische Dagen in Someren de innovatie voor de agrarische
sector. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie en de Rabobank.
Economiegedeputeerde Van Gruijthuijsen reikt de prijs uit aan de winnende ondernemer.

800-jarig bestaan Netersel
11 september | 13:20 uur | Netersel | Wim van de donk

Netersel viert het 800-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan ontvangt het dorp een benkske,
een plek om even te buurten met een bankje, in provinciale kleuren uit handen van de
commissaris van de Koning, Wim van de Donk.
75 jaar vrijheid Waalre
11 september | 15:30 uur | Waalre | Wim van de Donk

In het kader van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid vindt in het gemeentehuis van
Waalre de internationale jongerenconferentie over de toekomst van herdenken en vieren plaats.
De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, spreekt hen toe tijdens de bijeenkomst Past:
Forward Conference, reflect, rethink, remember.
Herdenking 2e Wereldoorlog
11 september | 19:00 uur | Waalre | leden van Gedeputeerde Staten

In de St. Willibrorduskerk te Waalre vindt de 75e provinciale herdenking van de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog plaats en wordt stilgestaan bij de vrijheid. De leden van Gedeputeerde
Staten wonen de herdenking bij.
Afscheid directeur Transvorm
12 september | 16:00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

In de LocHal van Tilburg vindt het symposium ‘de kracht van de regio, arbeidsmarkt, zorg en
welzijn’ plaats ter gelegenheid van het afscheid van Piet Verrijt als directeur van Transvorm,
samenwerkingsverband van werkgevers in zorg- en welzijn in Noord-Brabant. De commissaris
van de Koning, Wim van de Donk, is een van de sprekers.
Operatie Market Garden
14 september | 13:30 uur | Veghel | Wim van de Donk

In Veghel wordt operatie Market Garden met tal van activiteiten herdacht. De commissaris van
de Koning, Wim van de Donk, woont de herdenking bij.
Brabantse Molenprijs
15 september | 13:00 uur | Uden | Wim van de Donk

De Udense molen krijgt de eerste Brabantse molenprijs van de Brabantse Molenstichting. De
commissaris van de Koning, Wim van de Donk, reikt de prijs uit, Standerd 8 Uden.
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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.

