Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
12 september 2017

Besluiten
Ten behoeve van de media zijn hieronder de besluiten van Gedeputeerde Staten kort weergegeven.
Over sommige besluiten sturen GS aparte persberichten uit om de media te informeren. Voor
antwoorden op Statenvragen klik op: www.brabant.nl/statenvragen.
1. Planning evaluatie ‘Landschappen van Allure’

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten meegedeeld dat het eindverslag van het
investeringsprogramma ‘Landschappen van Allure’ begin 2019 tegemoet kan worden gezien. Een
eerdere oplevering van het verslag is niet mogelijk omdat GS tot eind 2018 uitstel hebben verleend voor
de realisering van de acht verschillende deelprojecten van ‘Landschappen van Allure’.
2. Taakanalyse Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten de toegezegde taakanalyse vergunningverlening,
toezicht en handhaving aan. Hieruit blijkt dat de in een stelpost gereserveerde middelen nodig zijn om
de structurele taken financieel te kunnen dekken. Daarnaast zijn er extra middelen nodig als gevolg van
autonome ontwikkelingen.
3. Onderzoek mandatering Wabo-taken

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een onderzoek naar de voor- en nadelen van
mandatering op het gebied van de Wabo-taken door gemeenten aan Omgevingsdiensten. Hiermee
geven zij invulling aan een door Provinciale Staten aangenomen motie. Het onderzoek vindt plaats in de
periode van september 2017 tot januari 2018. De voor het onderzoek benaderde gemeenten hebben
nagenoeg allemaal hun medewerking toegezegd.
4. Programmering regionale mobiliteitsprojecten

Tijdens vier regionale ontwikkeldagen hebben de provincie en alle Brabantse gemeenten afspraken
gemaakt over regionale mobiliteitsprojecten. Het gaat gezamenlijke lobbytrajecten, uit te voeren
onderzoeken, experimenten en investeringen in concrete mobiliteits- en infrastructuurprojecten. De
afspraken zijn opgenomen in de Regionale OntwikkelAgendaMobiliteit (ROA-M). Gedeputeerde Staten
stuurt het overzicht met de regionale afspraken ter informatie naar Provinciale Staten.
5. Exploitatieplannen Openbaar Vervoer-concessies Brabant

Met ingang van 10 december 2017 vindt een aantal wijzigingen plaats in de dienstregeling van de drie
openbaar vervoerconcessies (bus) in Brabant. De vervoerders Arriva en Hermes hebben de

exploitatieplannen voor de concessies Oost- en West- respectievelijk Zuidoost-Brabant voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten. Deze exploitatieplannen zijn tot stand gekomen na advisering door het
Reizigersoverleg Brabant en de betrokken gemeenten. Op een aantal plaatsen verbetert de
dienstregeling omdat de vervoervraag daar hoog is waarvoor extra bussen worden ingezet. Op een
aantal lijnen blijkt dat de vraag naar vervoer lager is, waardoor een frequentieverlaging verantwoord is.
In november worden busreizigers uitvoerig door Arriva en Hermes geïnformeerd over de precieze
dienstregeling.
6. Uitgangspunten versterken merkfilter Brabant

Gedeputeerde Staten stemmen in met de nieuwe uitgangspunten voor het versterken van het imago
van de regio door de provincie en haar uitvoeringsorganisaties
7. Innovatiemissie Smart Mobility

Gedeputeerde Van der Maat neemt van 28 oktober tot en met 5 november 2017 deel aan een
innovatiemissie ITS/Smart Mobility naar Canada en de Verenigde Staten die wordt georganiseerd
door Connekt/ITS Netherlands en AutomotiveNL. De innovatiemissie heeft als doel om de laatste
ontwikkelingen in Canada en de VS en nieuwe kansen voor samenwerking en kennisuitwisseling te
verkennen op het gebied van intelligente transport systemen (ITS) en Smart Mobility. Daarnaast vindt er
een bezoek plaats aan het ITS World Congress in Montreal. Tijdens dit congres wordt ook bekend
gemaakt of Brabant met de regio Helmond/Eindhoven het ITS Europe Congress in 2019 mag
organiseren.

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 GS een aparte persuitnodiging uit.
Herdenking Waalre
13 september | 19:00 uur | Waalre | Wim van de Donk

In de Willibrorduskerk, Markt 23, vindt de jaarlijkse herdenking van de Brabantse gesneuvelden en
oorlogsslachtoffers plaats. Het thema dit jaar is ‘kind in oorlogstijd, sprekers zijn Jacques Kriens oud
docent geschiedenis aan de Nassauscholengemeenschap in Breda en acteur Frank Lammers. De
commissaris van de Koning woont de herdenking bij.
OmgevingsCongres
14 september | 15.00 uur | Amersfoort | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer spreekt tijdens het OmgevingsCongres over de interactieve
ontwikkeling van de Brabantse Omgevingsvisie en de rol van de Brabant Pioniers.
N260
15 september | 09.00 uur | Baarle, bouwkeet Alphenseweg 1, Baarle-Nassau | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat geeft samen met de gedeputeerde van de provincie Antwerpen
en de burgemeesters van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog het startschot voor de realisatie van de N260
randweg Baarle

Themabijeenkomst PS Windenergie A16
15 september | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Vertegenwoordigers van Provinciale Staten komen bijeen voor een themabijeenkomst over het thema
windenergie A16.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
Werkbezoek vrijkomende agrarische bebouwing
15 september | 10.30 uur | Rucphen | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde van Merrienboer bezoekt samen met onder meer wethouders van ruim 20 Brabantse
gemeenten en Rijksbouwmeester Floris van Alkemade (voormalige) agrarische locaties waarvoor de
afgelopen jaren een nieuwe bestemming is gevonden. Na afloop van de locatiebezoeken vinden
presentaties en een verdere bespreking van het thema plaats.
Perstour buurtnatuur, buurtwaterfonds
15 september | 13.00 uur | Den Bosch | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout neemt deel aan de perstour van het buurtnatuur/buurtwaterfonds en
bezoekt kleinschalige projecten in Breda, Boxtel en Den Bosch waar bewoners handen en voeten geven
aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid.
Opening Biennale Heilige Driehoek
15 september | 15.00 uur | Oosterhout | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels opent de eerste Biënnale kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout, een
grote (inter)nationale kunstmanifestatie in en rond de drie kloosters van De Heilige Driehoek.
Opening vernieuwde Helakkerstraat
15 september | 15.15 uur | Rucphen | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat opent samen met wethouder Martien de Bruin de vernieuwde
Helakkerstraat.
Agrarische Dagen Someren
16 september | 10.30 uur | Someren | Anne-Marie Spierings

De Agrarische Dagen Someren staan dit jaar in het teken van de circulaire economie. Gedeputeerde
Anne-Marie Spierings is een van de sprekers op zaterdag 16 september. Daarnaast is zij jurylid voor de
innovatieprijs.
Wind op Land Event
16 september | 11 uur | Nijmegen | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer neemt deel aan een debat tijdens het Wind op Land event, dat
wordt georganiseerd door twaalf Natuur en Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu. Het debat
gaat over de inrichting van een gebied met windenergie en de rollen van coöperaties en ontwikkelaars
daarbij.
25 jaar De Pont
16 september | 13:00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

De Pont, Museum voor Hedendaagse Kunst, bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan onthult HKH
Prinses Beatrix een kunstwerk van Anish Kapoor, in aanwezigheid van de commissaris van de Koning bij
het museum. Het is de eerste openbare sculptuur in Nederland van deze beroemde Britse kunstenaar.

Opening Dorpshuis Oostelbeers
16 september | 18.00 uur | Oirschot | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels is aanwezig bij de opening van het dorpshuis in Oostelbeers, tevens de
afronding van het allerlaatste integrale dorpsontwikkelingsplan in Brabant.
Ontvangst veteranen W.O. II
17 september |14.30 uur | Veghel | Wim van de Donk

In de CHV-Noordkade vindt onder auspiciën van de stichting Nederland-Amerika een grote ontvangst
van veteranen van W.O.II uit Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten plaats, de
commissaris van de Koning is een van de sprekers.
Brabantse Prinsjesdagborrel
19 september | 17.00 uur | Den Haag | GS

Diverse leden van het college van Gedeputeerde Staten zijn aanwezig bij de traditionele Brabantborrel
op Prinsjesdag in De Kluis op Plein in Den Haag. De commissaris van de Koning, Wim van de Donk,
spreekt de aanwezigen toe.
Start aanleg glasvezel bedrijventerrein De Vossenberg
20 september| 11.00 uur | Tilburg | Bert Pauli

Bedrijventerrein De Vossenberg in Tilburg krijgt een glasvezelnetwerk waardoor ondernemers gebruik
kunnen maken van snel internet. Gedeputeerde Pauli spreekt bij de feestelijke bijeenkomst die het begin
markeert van de aanleg van het netwerk door Coöperatie Midden-Brabant Glas.
Statendag
22 september | 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 van de vrachttreinverbinding tussen Tilburg en Chengdu (China) en viering stedenband
22 september | I 9.00 uur I Tilburg I Bert Pauli

Tilburg viert 20 jaar stedenband met Changzhou, China. Als onderdeel daarvan wordt de
vrachttreinverbinding tussen Tilburg en Chengdu officieel geopend. Gedeputeerde Bert Pauli houdt
daarbij een korte toespraak.
Opening Social Innovation Week
23 september I 14.00 uur I Tilburg I Bert Pauli

Gedeputeerde Bert Pauli opent de Social Innovation Week. Dit festival in het centrum van Tilburg staat in
het teken van innovatie. Onderdeel daarvan zijn de Innovation Games: in zes dagen tijd gaan tien
teams dag en nacht in een real-life game op zoek naar innovatieve oplossingen voor tien
maatschappelijke vraagstukken.
Opening Brabant International Day
23 september I 18.00 uur I Eindhoven I Bert Pauli

Gedeputeerde Bert Pauli opent een avond voor buitenlandse kenniswerkers die naar Brabant zijn
gekomen voor hun werk. Het Expat Centre en de provincie Noord-Brabant organiseren met partners de
Brabant International Day. De expats worden welkom geheten in Brabant en kunnen deelnemen aan
verschillende excursies die onderdeel uitmaken van BrabantNacht.

Lions Concert
23 september | 15.00 uur | Provinciehuis | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels spreekt tijdens het jaarlijkse Lions Concert in de hal van het Provinciehuis.

Weblogs van

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
 Provincie: méér en beter controleren veehouderijen hard nodig
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Tijdelijke wijziging CDA fractie. Nieuw lid PS beëdigd.
Provinciebestuur ondersteunt advies voor één gemeente in Land van Cuijk

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.

