Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
10 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. Green Deal Voedselbossen

De provincie Noord-Brabant gaat deelnemen aan de Green Deal Voedselbossen en voegt zich
bij de partners, maatschappelijke organisaties en overheden, die hierin voorgingen. Een
voedselbos is een vorm van grondgebruik waarbij de productie van voedsel samengaat met een
toename van biodiversiteit en een gezond bodem- en watersysteem. Vanuit de Green Deal komt
kennis en ervaring beschikbaar die kan worden ingezet voor het ontwikkelen van beleid voor
voedselbossen.
2. Zienswijze inzake militaire luchthaven de Peel

Het Ministerie van Defensie onderzoekt de mogelijkheden voor het gebruik van de Luitenantgeneraal Bestkazerne/Militaire luchthaven De Peel door jachtvliegtuigen, overig militair
vliegverkeer en burgermedegebruik. Als voorbereiding op het daartoe op te stellen
milieueffectrapport (MER), heeft het Ministerie een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
opgesteld. Gedeputeerde Staten dienen hierop een zienswijze in, met daarin vanuit de provincie
Noord-Brabant een aantal aandachtspunten.
3. Ammoniakmetingen in Nederland en Noord-Brabant

De gemeten ammoniakconcentraties in Nederland in de lucht zijn in 2018 ongeveer 35% hoger
dan in 2017. Dit komt vooral doordat 2018 extreem warm, zonnig en zeer droog was. Voor de
effecten op natuur is vooral de depositie van ammoniak belangrijk. Voorlopige berekeningen
laten zien dat de depositie van ammoniak in 2018 ongeveer 10% hoger is dan in 2017. Dit staat
in een nieuwsbericht van het RIVM. Gedeputeerde Staten nemen hiervan kennis en informeren
Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten stellen ook vast dat de resultaten de noodzaak
bevestigen tot het nemen van bronmaatregelen.

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 Dock Zuid
12 september | 19:00 uur | Tilburg | Marianne van der Sloot

Tijdens de officiële opening van Dock Zuid, een centrum voor muziek in-wording en broedplaats
voor makers en vestigingsplaats voor culturele organisaties, neemt Marianne van der Sloot het
eerste exemplaar van het Dock Zuid Magazine in ontvangst.
Statendag
13 september | 10.00 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.
Finish en overdracht Vuelta
14 en 15 september | Madrid | Marianne van der Sloot

Tijdens het finishweekeinde van de Ronde van Spanje (Vuelta) 2019 wordt het stokje officieel
overgedragen aan de organisatie van de start in 2020, de provincies Noord-Brabant en Utrecht
en de gemeenten Breda, ‘s-Hertogenbosch en Utrecht. Gedeputeerde Marianne van der Sloot is
daarbij aanwezig namens de provincie.
Operatie Market Garden
14 september | 13:30 uur | Veghel | Christophe van der Maat

In Veghel wordt operatie Market Garden met tal van activiteiten herdacht. Gedeputeerde
Christophe van der Maat woont de herdenking bij.
Dode hoek actie Bravo bussen
20 september | 10:15 uur | Eindhoven | Renze Bergsma

Alle Bravo bussen in Noord-Brabant hebben sinds de zomer een sticker waarmee aandacht
gevraagd wordt voor de dode hoeken van een bus. Op het Montessoricollege in Eindhoven vindt
een actie plaats om leerlingen bewust te maken van de dode hoeken. Gedeputeerde
Renze Bergsma is hierbij aanwezig en gaat in gesprek met leerlingen.

Weblogs van

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Subsidie voor vernieuwing museum Bevrijdende Vleugels
Brabants provinciehuis te bezichtigen tijdens Open Monumenten-dagen 14 en 15 september
(aangevuld bericht)
Nieuwe mobiliteits- en vervoersdiensten in regio Veghel-Helmond-Asten
Brabants provinciehuis te bezichtigen tijdens Open Monumenten-dagen 14 en 15 september
De commissaris van de Koning van Noord-Brabant herstelt van een operatie

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.

