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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 Zon op Infra

De provincie Noord-Brabant en de provincies Noord- en Zuid-Holland gaan samen drie percelen
zonnefietspaden aanleggen. In Brabant zijn de fietspaden naast de N285 en de N625 de meest
geschikte locaties. Bij de nieuwe N629 worden de mogelijkheden voor zonnefietspaden nog
onderzocht. De samenwerkingsafspraken dragen bij aan de versnelling van verdere ontwikkeling en
toepassing van innovaties voor het opwekken van energie uit infrastructuur. De projecten worden
volgens planning in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.
2. Verdere concretisering afspraken BO MIRT 21 november 2019

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT)
met de bewindslieden van IenW en BZK in Den Haag zijn afspraken gemaakt over verschillende
infrastructuurprojecten en mobiliteitsmaatregelen (Slim, Duurzaam, Veilig en Minder Hinder). De
Staten zijn hierover al geïnformeerd via een memo. Nu volgt een nadere uitwerking en de
voorgenomen financiering van een aantal van die afspraken.
3. Werkbezoek Internationale Grüne Woche (Berlijn) 16-18 januari 2020

Gedeputeerde Spierings brengt op 16 en 17 januari 2020 een werkbezoek aan Internationale
Grüne Woche in Berlijn op uitnodiging van Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Deze 's werelds grootste consumentenbeurs op agrogebied biedt goede
mogelijkheden om de relaties te versterken met vertegenwoordigers uit de Duitse politiek en het
bedrijfsleven uit Duitsland.

4. MIT-regeling gecontinueerd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de topsectoren en provincies versterken met de
MKB Innovatiestimulering topsectoren (MIT-regeling) innovatie in middelgrote en kleine bedrijven in
de regio. Gedeputeerde Staten stellen voor om deze samenwerking in 2020 te continueren en
daarvoor 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. In 2019 kregen 127 bedrijven in Brabant via de
regeling in totaal zo’n 7 miljoen euro subsidie bij het ontwikkelen van nieuwe processen, producten
en diensten. Dit jaar zal de regeling nog sterker gericht zijn op het stimuleren van innovatie met
maatschappelijke impact, aansluitend bij het huidige bestuursakkoord.
5. Schone Lucht Akkoord

Gedeputeerde Staten sluiten zich aan bij het Schone Lucht Akkoord waar ook gemeenten en Rijk
zich aan binden. Doel van dit akkoord is een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Mensen
leven minder lang als gevolg van luchtverontreiniging. Door fijnstof is de luchtkwaliteit in Brabant
benedengemiddeld vergeleken met de rest van Nederland. Met ondertekening van dit akkoord
onderschrijft de provincie het belang van gezonde lucht en maakt zij duidelijk welke maatregelen
een positief effect hebben op een schonere lucht, zoals het klimaatakkoord, de stikstofaanpak,
lokale verkeers- en vervoersplannen, de agenda fiets en regionale energiestrategieën.
6. Uitwerking motie 'Onderzoek naar innovatieve energiebronnen'

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 14 december 2018 hebben Provinciale Staten de
actuele motie ‘Onderzoek naar innovatieve energiebronnen’ aangenomen. Met een
Statenmededeling informeren Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten over diverse vormen van
opwekking en opslag van duurzame energie en de verwachte ontwikkelingen in technieken en
energiebronnen tot 2030.
7. Stichting Cubiss Brabant: beschikking begrotingssubsidie 2020 en vervolg tijdelijk
meerjarenplan Taal & Media 2017-2020

Cubiss is voor de provincie Noord-Brabant partner op het gebied van bibliotheekondersteuning. De
subsidie voor bibliotheekondersteuning wordt ook in 2020 verleend en bovendien geïndexeerd. De
afgelopen bestuursperiode heeft Cubiss extra subsidie gekregen voor de uitvoering van het
meerjarenplan Taal en Media. Dat bestaat uit twee delen: mediawijsheid en taalvaardigheid.
Gedeputeerde Staten hebben besloten dat het programma mediawijsheid op 31 december 2020
wordt beëindigd, en de bijbehorende subsidie van ruim negen ton vervalt hiermee. Taalvaardigheid
wordt vooralsnog doorgezet na 2020, daarvoor ontvangt Cubiss een subsidie van ruim negen ton.
Komend jaar wordt besloten of doorgaan met het programma Taalvaardigheid nog gewenst is.

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.

Agrarisch recht
10 januari | vanaf 09.30 uur | Congrescentrum Papendal | Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings spreekt bij de actualiteitendag agrarisch recht, georganiseerd
door Instituut voor Agrarisch Recht. Zij gaat daarbij in op ontwikkelingen rond de veehouderij.
Internationale Grüne Woche
16 & 17 januari | Berlin Messe | Spierings

Op uitnodiging van minister Schouten neemt gedeputeerde Anne-Marie Spierings deel aan de
Internationale Grüne Woche (IGW). IGW is een toonaangevende internationale beurs voor de
agrarische sector.
Statendag
17 januari | 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.

Weblogs van

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

Provincie legt grote afname uitstoot ammoniak en stikstofdioxide vast in vergunning Amercentrale
Locaties in De Kempen onderzocht voor eerste permanente ‘Brainport-hub’
Arrangeur klassieke muziek blijft in 2020 actief
Milieueffectrapportage noodzakelijk voor vergunningsaanvraag OOC in Oss
Provincie investeert in warmtenet voor Roosendaalse wijk Westrand

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.

