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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. Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

De provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Enexis en de provincie
Limburg willen een provinciale dekking van uniforme, toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke
laadpalen voor elektrisch vervoer. Dit hebben zij vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Deze
overeenkomst vormt de basis voor een nieuwe aanbesteding voor publieke laadpalen in de provincie
in 2020. De provincies vragen hiervoor € 2,6 miljoen van het rijk, dat zij met een gelijk bedrag
cofinancieren. Brabant neemt hier € 1,8 miljoen van voor zijn rekening.
2. Elektriciteitswet windpark Oranjepolder

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de bevoegdheden voor het windpark
Oranjepolder over te dragen aan de gemeente Oosterhout. GS vindt het belangrijk dat de
verantwoordelijkheden bij de gemeente worden gelegd. Specifieke lokale uitgangspunten en lokale
en sociale participatie kunnen zo het beste uitgewerkt worden. Dat is de reden dat de bevoegdheden
voor het doorlopen van de procedure en het afgeven van vergunningen van vrijwel alle windparken
tot op heden door GS aan betreffende gemeenten is overgedragen.
3. Eerste resultaten rol ‘Beweging Stimuleren’ bij NV Monumenten Beheer Brabant

ErfgoedLab Brabant gaat nog door tot eind van dit jaar. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat is
gedaan naar de resultaten van ErfgoedLab, dat in oktober 2018 is gestart met het stimuleren en op
gang brengen van het proces van herbestemming van erfgoed. De eerste resultaten zijn niet optimaal,
vandaar dat de organisatie wat meer tijd krijgt om door te groeien. Gedeputeerde Staten hebben
kennisgenomen van het onderzoek, en informeren Provinciale Staten over de resultaten met een
statenmededeling.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.
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Recente persberichten
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 0627745200.

