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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. Bestuursovereenkomst Maaslijn 2020

In maart 2019 hebben de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant een akkoord bereikt
over het voortzetten van de elektrificatie en verbetering van de Maaslijn. Dit akkoord is verwerkt in
een bestuursovereenkomst waar Gedeputeerden Staten mee instemmen. Deze bestuursovereenkomst
vervangt de Samenwerkingsovereenkomst van 2018 en bevestigt de Brabantse bijdrage aan het
project van € 31,6 miljoen. Het Rijk de provincie Limburg nemen de risico’s 50-50 voor hun
rekening.
2. Samenwerken Europees Investeringsfonds

Provincie Noord-Brabant werkt samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) aan financiering van
innovatieve groeibedrijven. Gedeputeerde Staten hebben in samenspraak met EIF een technische
wijziging aangebracht aan de investeringsvoorwaarden waardoor bij uitzondering ook financiering
onder de vijf miljoen euro mogelijk wordt.
3. Datavisie 2020-2025

Met de datavisie omschrijven Gedeputeerde Staten hun ambitie om slim gebruik te maken van de
mogelijkheden die ontstaan door toename van beschikbare digitale data. De datavisie geeft richting
aan het gebruik van data in de eigen organisatie- en beleidsprocessen en aan het stimuleren van
andere organisaties en bedrijven in Brabant om de mogelijkheden van digitalisering beter te
benutten. Gedeputeerde Staten leggen de Datavisie 2020-2025 aan Provinciale Staten voor om
hierover met elkaar in gesprek te gaan.

4. Voortgang Eindhoven Airport, luchthavenbesluit Seppe en Rijksluchtvaartnota

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de uitvoering van het
advies van de heer Van Geel over Eindhoven Airport, de voortgang van de aanpassing van het
luchthavenbesluit Seppe en een brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de
voortgang van de Rijksluchtvaartnota. Dit doen zij met een statenmededeling.
5. Voortgangsrapportage POP3

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant informeren Provinciale Staten met een rapportage over de
voortgang van het POP3-programma. Het derde Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma
Noord-Brabant is gericht op verduurzaming en innovatie van de landbouw en de daarmee
verbonden thema’s zoals transitie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling. De
POP3-gelden zijn voor meer dan 90% belegd in ruim 450 projecten.
6. Intensievere samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen

De Brabantse kennis- en onderwijsinstellingen hebben veel specifieke kennis en innovatiekracht.
Gedeputeerde Staten onderzoeken hoe zij, individueel en als netwerk, intensiever kunnen worden
betrokken bij het werken aan maatschappelijke opgaven en het maken en uitvoeren van provinciaal
beleid. Zij informeren hierover Provinciale Staten met een statenmededeling.
7. Het provinciehuis als E-catcher

De provincie wil van het provinciehuis een innovatieve E-catcher maken. Met innovatieve technieken
bespaart de provincie voor haar eigen huis energie en wekt duurzame energie op. Daarmee wordt
een voorbeeld gegeven. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de aanpak.
8. Activiteiten BOM 2020

Gedeputeerde Staten stemmen in het activiteitenplan van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
voor 2020 en beschikken € 6.895.250 voor de uitvoering daarvan. De BOM richt zich komend
jaar, naast haar reguliere taken, extra op het uitvoeren van projecten op het gebied van: industriële
vernieuwing, fotonica, energietransitie en de verduurzaming van landbouw en voedselproductie. De
provincie is aandeelhouder van de BOM. De BOM is voor de provincie de belangrijkste
uitvoeringsorganisatie voor het economisch beleid.

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.
Internationale Grüne Woche
16 & 17 januari | Berlin Messe | Anne-Marie 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.
Opening Natuurbrug De Mortelen
7 februari | 14.30 uur | Best en Boxtel | Rik Grashoff

De natuurbrug De Mortelen over het spoor tussen Best en Boxtel is klaar. Het ligt in het hart van het
Groene Woud en verbindt de natuurgebieden Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het
Dommeldal weer met elkaar. Gedeputeerde Grashoff zal de officiële opening verrichten.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: 2019 jaar van groeiende energietransitie

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

Monumenten innovatief duurzamer door Europees programma
Officiële aftrap Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024
Subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt

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.

