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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. MER-beoordelingsbesluit Windpark Karolinapolder Steenbergen

Gedeputeerde Staten hebben besloten het MER-beoordelingsbesluit van de gemeente
Steenbergen over het Windpark Karolinapolder te Steenbergen, over te nemen. Daarbij is een
aanvullende voorwaarde aan de omgevingsvergunning voor het Windpark Karolinapolder
toegevoegd, zodat rekening gehouden wordt met Defensieradars.
2. Stoppersregeling

De provincie Noord-Brabant vraagt aan alle Brabantse gemeenten om gegevens over
stoppende veehouderijen die gebruik maken van de zogenaamde Stoppersregeling, via de
omgevingsdiensten met de provincie te delen. De Stoppersregeling is een rijksmaatregel uit 2009
die gedoogde dat boeren die niet aan de nieuwste emissie-arme staleisen konden of wilden
voldoen, nog enkele jaren konden doorboeren met minder dieren. Op deze manier kan de
provincie het gedoogbeleid per 1 januari 2020 zorgvuldig beëindigen.
3. Van Gogh Nationaal Park

De ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park geeft Brabant kansen op het gebied van
onze economie zoals duurzaam toerisme en meer kansen voor bedrijven om zich te vestigen,
natuur en landschap, schone en gezonde leefomgeving, erfgoed en cultuur, en perspectief voor
boeren en voedsel. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Concept-Masterplan Van
Gogh Nationaal Park. Nadat ook andere partners dit hebben gedaan, willen Gedeputeerde
Staten eind maart op basis van dit plan een aanvraag indienen bij Minister Carola Schouten van
LNV om de status van Nationaal Park te ontvangen.

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.

Nationale Boomfeestdag
18 maart | 09.00 uur | Oude Warande in Tilburg | Rik Grashoff

Samen met 50 kinderen uit groep 5 van basisschool Anteres uit Tilburg plant gedeputeerde
Grashoff enkele fijnsparren in het park de Oude Warande. (In verband met maatregelen omtrent
Coronavirus is nog niet duidelijk of deze activiteit definitief door gaat.)
Statendag
20 maart | 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 zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
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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.

