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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. Profielschets Brabant C

Vanwege het afscheid van een lid van de Raad van toezicht van Brabant C, moet een nieuw lid
gezocht worden. Leden van deze Raad van Toezicht worden door de provincie benoemd.
Gedeputeerde Staten hebben de profielschets vastgesteld en leggen die ter bespreking voor aan het
presidium.
2. Excursie naar de Biofach in Nürnberg

Gedeputeerde Spierings neemt deel aan de tweedaagse bus-excursie voor de Biofach die in
LIBverband (samenwerkingsverband provincie - ZLTO) wordt georganiseerd. De Biofach is de
grootste internationale beurs voor biologische voeding. Het excursiegezelschap van ruim 30
deelnemers bestaat vnl. uit (Brabantse) ondernemers uit de landbouw- en agrofoodwereld,
belangen- en kennisorganisaties en overheden. Met de excursie krijgt de relevantie van de
biologische sector voor verduurzaming van de landbouw hernieuwde aandacht.
3. Uitvoering Motie Aandacht voor mensenhandel

Gedeputeerde Staten geven uitvoering aan het verzoek van Provinciale Staten om in het plan van
aanpak arbeidsmigratie aandacht te hebben voor mensenhandel. Zij hebben het landelijk
Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel opdracht gegeven onderzoek te doen naar het
voorkomen en tegengaan van arbeidsuitbuiting in Brabant. Het rapport is nu af en wordt aan PS
aangeboden. Het bevat aanbevelingen aan RIEC, gemeenten en provincie om de
mensenrechtensituatie van arbeidsmigranten te volgen en te verbeteren, bijvoorbeeld door
oprichting van regionale migratie-informatiepunten.

4. Gladheidbestrijding

De provincie wil de komende vijf jaar de middelen die nodig zijn voor het bestrijden van gladheid,
zoals de aanschaf en onderhoud van strooiwagens, het wegenzout en het uitvoeren van de
gladheidsbestrijding, met Rijkswaterstaat inkopen. Dat is niet alleen efficiënter, het leidt ook tot
kennisdeling en mogelijk besparen voor zowel de provincie als Rijkswaterstaat door samenwerking
bij deze aanbestedingstrajecten. Rijkswaterstaat wordt gemandateerd om het voortouw te nemen bij
de aanbesteding(en).
5. Natuurnetwerk Brabant en ecologische verbindingszones

Om de plannen voor het Natuurnetwerk Brabant en de ecologische verbindingszones in 2027 te
laten slagen, is een versnelling van de maatregelen nodig. Gedeputeerde Staten zetten daarbij
zeven maatregelen in zoals het koppelen van het verwerven van grond voor het Natuurnetwerk met
de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Daarbij kan na het aankopen van veehouderijen de grond
toegevoegd worden aan het natuurnetwerk. Ook wordt gemeenten en waterschappen gevraagd
meer aandacht te hebben voor de realisatie van het natuurnetwerk.
6. Wijziging interim omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten leggen een wijziging van de Interim Omgevingsverordening ter vaststelling
voor aan Provinciale Staten. Het gaat om een wijziging van de data waarop veehouders
verouderde stalsystemen moeten aanpassen. De datum waarop veehouders uiterlijk een
omgevingsvergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen verschuift van 1 april 2020
naar 1 januari 2021. De uiterste datum waarop de stalsystemen aangepast moeten zijn verschuift
van 1 januari 2022 naar 1 oktober 2022. De wijziging lag vijf weken ter inzage. Daarop ontving
de provincie 15 zienswijzen. Provinciale Staten behandelen het voorstel op 14 februari.
7. Interbestuurlijk toezicht: Beleidskader IBT 2020 - 2023 en Uitvoeringsprogramma
IBT 2020

Toezicht op de kwaliteit van het openbaar bestuur bij gemeenten, gemeenschappelijke regelingen
en waterschappen is één van de kerntaken van de provincie. Om dit toezicht zo goed mogelijk uit
te kunnen voeren, is een beleidskader vastgesteld. Dit kader liep af in 2019, daarom is voor de
komende vier jaar een nieuw kader door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Vorig jaar is deze taak
van de provincie geëvalueerd, en de belangrijkste verbeterpunten hieruit zijn verwerkt in het nieuwe
beleid. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan meer impact van het toezicht, en wordt vaker gesproken
met de partijen waar toezicht op wordt gehouden. Bij dit nieuwe beleid hoort ook een
uitvoeringsprogramma, waarin staat wat de provincie gaat doen op welk moment. Ook dat is door
Gedeputeerde Staten vastgesteld.

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.

Werkbezoek aan de gemeente Cranendonck
5 februari | 09:00 uur | Budel- | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Cranendonck. Hij spreekt met het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters
van de gemeenteraad over actuele onderwerpen. Ook bezoekt hij bedrijven en organisaties. Het
werkbezoek wordt afgesloten met een kort persgesprek in het gemeentehuis, Capucijnerplein 1,
Budel.
Installatie burgemeester Hilvarenbeek
5 februari | 20:00 uur | Hilvarenbeek | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering installeert de commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, de burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek, Evert Weys. Het gemeentehuis is te vinden
op Vrijthof 10.
Jubileum Brabants Familiebedrijven Genootschap
6 februari | 17:00 uur | Eindhoven | Wim van de Donk

Het Brabants Familiebedrijven Genootschap bestaat 10 jaar. De commissaris van de Koning, Wim
van de Donk, spreekt tijdens een bijeenkomst in DomusDela, Augustijnendreef 15.
Herdenking Dubbel crash Asten 1945
7 februari | 12:00 uur | Asten | Wim van de Donk

In de avond van 7 februari 1945 stortten bij Asten twee Halifax bommenwerpers neer van het 347
squadron, de Free France Airforces. Van de, in het totaal 14 bemanningsleden, vonden er 9 de
dood. Dat wordt herdacht tijdens een bijeenkomst in museum Klok en Peel en de plaatsing van een
monument op de crash site. De commissaris van de Koning woont de herdenking bij.
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.
Statendag
14 februari | 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.
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Aandacht voor stadsvogels in subsidie Natuur
Rapporteurs delen bevindingen over mogelijkheden voor Brabantse coalitie
Brabant zorgt voor nieuw en toekomstbestendig bos
Besluitenlijst Provinciale Staten 31 januari 2020
60% aanmeldingen saneringsregeling varkenshouderij uit Noord-Brabant

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.

