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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. Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten
Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om nog maar met één commissie te
werken die klachten en bezwaren behandelt die zijn ingediend bij Provinciale Staten,
Gedeputeerde Staten of de Commissaris der Koning: de Hoor- en Adviescommissie. Dat betekent
dat de Commissie voor Klachten en Verzoeken, tot nu toe van en voor Provinciale Staten, wordt
opgeheven. Jaarlijks komt er een beperkt aantal (20) klachten binnen. Het overgrote deel van
de klachten wordt informeel via mediation/bemiddeling en naar tevredenheid van klagers
afgedaan. Onderdeel van het voorstel is dat de Hoor- en Adviescommissie geen klachten over
seksuele intimidatie en geweld zal behandelen. Die kunnen naar de Landelijke
Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid, waar de provincie zich bij
aansluit.
2. Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname aan EGTS Rhine Alpine

Brabant wil meer geld uit EU-fondsen voor infrastructuur en mobiliteitsprojecten krijgen. Daarom
sluit de provincie zich aan bij het internationale samenwerkingsverband Rijn-Alpen Corridor. Dat
bestaat uit steden, regio’s en havens langs deze zeer drukke Europese transportroute. Die
verbindt de grote zeehavens in Nederland en België via het Roergebied, Zwitserland en het
noorden van Italië met de haven van Genua aan de Middellandse Zee. Provinciale Staten wordt
gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij dit voornemen om aan te sluiten bij
het samenwerkingsverband Rijn-Alpen Corridor.

3. Regionale samenwerking Taxbus en extern contractbeheer Taxbus

Taxbus is het collectief vraagafhankelijk vervoer in de regio Zuidoost-Brabant. Met dit systeem
worden Wmo-cliënten van deur tot deur vervoerd. De wijze waarop de 19 opdrachtgevers, 18
gemeenten en de provincie, met elkaar samenwerken is vastgelegd in de
‘Samenwerkingsovereenkomst Opdrachtgevers Taxbus’. Deze samenwerkingsovereenkomst
loopt af per 1 maart 2020 en moet inhoudelijk worden aangepast als gevolg van de eerdere
aanbesteding voor het vervoer en de mobiliteitscentrale in 2019. Ook zijn Gedeputeerde Staten
akkoord met het starten van een nieuwe aanbesteding voor het externe contractbeheer voor
Taxbus.
4. Correctie kaarten Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben enkele correcties vastgesteld van de begrenzing van enkele
werkingsgebieden van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Het betreft een
correctie van evidente fouten in de ligging van enkele regionale keringen en een perceel in de
attentiezone waterhuishouding. Tevens wordt de aanduiding waterwingebied en
grondwaterbeschermingsgebied Macharen verwijderd omdat de vergunning al enige tijd is
ingetrokken en de winning daadwerkelijk is beëindigd.
5. Dienstreis CdK naar de EASTR-conferentie in Florence

Commissaris van de Koning, Wim van de Donk is namens de Nederlandse Kring van
Commissarissen lid van de European Association of State Territorial Representatives. De jaarlijkse
conferentie wordt gehouden in Florence (Italië) en zal gaan over de rol van de regiobestuurder
in het behoud van (cultureel) erfgoed. Commissaris Van de Donk verzorgt een inleiding in één
van de Round Tables.
6. Impuls musea

Kleine en middelgrote cultuur- en natuurhistorische musea konden de afgelopen twee jaar een
beroep doen op een museumregeling van de provincie. Dat was op verzoek van Provinciale
Staten, die hiervoor bij de begroting voor 2019 een motie indienden. De beschikbare middelen,
500.000 euro, zijn vooral ingezet voor projectplannen die zich richtten op het vergroten van
publieksactiviteiten, het vernieuwen van de collectie en op samenwerking konden subsidie
aanvragen. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de effecten van deze
subsidie met een statenmededeling.

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.

Jaaravond boerenlandvogelbescherming
19 februari |19.00 uur |Provinciehuis | Rik Grashoff

Op uitnodiging van Brabants Landschap spreekt gedeputeerde Rik Grashoff op de jaaravond
van de boerenlandvogelbescherming op het provinciehuis. Dit is de opening van het seizoen
voor alle vrijwilligers.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: Cultuur in de spotlight

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

Besluitenlijst Provinciale Staten 14 februari 2020
VVD, Forum voor Democratie en CDA spreken verder over coalitie Brabant
Provincie steunt kansrijke stalinnovatie voor varkensboeren
Barometer Duurzame landbouw in 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
06-27745200.

