Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
17 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. Samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheid De Run Veldhoven

De provincie Noord-Brabant, gemeenten Eindhoven en Veldhoven, het ministerie van I&W en
ASML werken samen om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run in Veldhoven duurzaam
te verbeteren. Daarvoor is een integraal maatregelenpakket tot stand gekomen bestaande uit een
combinatie van infrastructurele maatregelen, en innovatieve mobiliteitsoplossingen zoals Smart
Hubs, collectief vervoer en OV en een intensief stimuleringsprogramma. De gezamenlijke
overheden en ASML hebben hiervoor een taakstellend budget van 47,8 miljoen euro
beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Staten stemmen in met de voorgestelde
samenwerkingsovereenkomst die onder andere de afspraken over de uitvoering, monitoring en
verantwoording bevat.
2. Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Bij het realiseren van haar taken past de provincie risicomanagement toe voor een goede balans
tussen het benutten van mogelijkheden en het beheersen van de kans op schade. Om
risicomanagement structureel en uniform toe te passen, leggen Gedeputeerde Staten de basis
vast in de Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen en informeren Provinciale
Staten hierover.
3. Vaststellen Interim omgevingsverordening

In de Interim omgevingsverordening voegt de provincie bestaande regels uit 6 verordeningen
samen. De regels zijn eenvoudiger opgeschreven en omgezet naar een nieuw digitaal systeem,
met een meer gebruiksvriendelijke opbouw. De Interim omgevingsverordening is een eerste stap
op weg naar de definitieve Omgevingsverordening, die klaar moet zijn voordat de
Omgevingswet in werking treedt. Gedeputeerde Staten ontvingen 37 zienswijzen op de ontwerp
Interim omgevingsverordening. Deze reacties hebben op onderdelen geleid tot aanpassing.
Daarnaast bevat de Interim omgevingsverordening de juridische uitwerking van de afspraken uit

het bestuursakkoord over de transitie veehouderij. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten
voor om de Interim omgevingsverordening vast te stellen.

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 WaardenMakers
19 september | 15:00 uur | Den Bosch| Erik van Merrienboer

De WaardenMakers openen officieel de deuren in de Mengfabriek. Dat gebeurt met een
talkshow onder de titel ‘Broeden, brainen en bouwen in de rafelranden van de stad’ en een
expeditie over de Tramkade. Gedeputeerde Erik van Merrienboer verricht aansluitend namens
GS de officiële opening van de provinciale broedplaats voor maatschappelijke uitdagingen in
Brabant.
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.
Brabantse aanpak leegstand Noordoost
25 september | 09:00 uur | Uden/Langenboom| Erik van Merrienboer/Marianne van der Sloot

De provincie stimuleert al vier jaar nadrukkelijk de aanpak van leegstand. Experimenten en
kennistrajecten samen met (lokale) partners en een nieuw instrumentarium werpen hun vruchten
af. In vier werkbezoeken kijken we terug naar wat we de afgelopen vier jaar samen hebben
bereikt en kijken we vooruit naar de vraagstukken en kansen voor de toekomst.
Veldbezoek Noordrand
26 september | 15:30 uur | Prinsenbeek| Rik Grashoff

Gedeputeerde Rik Grashoff maakt kennis met het team van natuurproject Noordrand en bezoekt
het project bij Etten-Leur. In dit gebied wordt door verschillende partijen samengewerkt om een
deel van het Natuurnetwerk Brabant te realiseren.
Studiemiddag Landbouw en milieu
26 september | 13.45 uur | Utrecht (De Witte Vosch) | Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings spreekt bij de Vereniging Milieurecht over het provinciaal
beleid op het snijvlak van gezondheid, landbouw en milieu.

Statendag
27 september | 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.
De lege stoel – Een lege stoel voor elk Brabants verkeersslachtoffer in het afgelopen jaar
28 september | 13:00 uur | Tilburg | Renze Bergsma

Een ingetogen bijeenkomst om aandacht te vragen voor veilig verkeer en stil te staan bij mensen
die in het verkeer zijn overleden. Gedeputeerde Renze Bergsma is hierbij aanwezig.
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