Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
19 december 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. Wijziging beleidsregel natuurbescherming

Gedeputeerde Staten hebben de Derde wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming NoordBrabant vastgesteld. Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten bevoegd
gezag voor het verlenen van een ontheffing voor de opvang van van nature in Nederland voorkomende
beschermde diersoorten. Met deze wijzigingsregeling wordt het toetsingskader voor de door GS te
verlenen ontheffing voor deze opvang in de Beleidsregel vastgelegd.
2. Begrotingssubsidie gemeente Deurne voor spoortunnel

Subsidie voor onderdoorgang spoor bij Binderendreef, Deurne.
Gedeputeerde Staten hebben besloten de gemeente Deurne € 8.000.000 subsidie te verlenen voor
aanleg van een onderdoorgang onder het spoor bij de Binderendreef. Dit is één van de maatregelen in
het kader van de Robuuste Brabantroute. Op die manier kan de bereikbaarheid, onder andere van het
ziekenhuis door hulpdiensten, in Deurne worden vergroot.
3. Onderhoudsbegroting provinciehuis vastgesteld

De renovatie van het provinciehuis is afgerond. Om het monumentale gebouw (1971) en de
naastgelegen nieuwbouw (1994), inclusief de kunst en audiovisuele installaties, goed te
blijven onderhouden investeren Gedeputeerde Staten tot 2021 jaarlijks €1,85 miljoen. De verwachte
kosten voor het onderhoud zijn vastgelegd in een Meerjaren onderhoudsbegroting 2017-2021.
4. Ontheffing van de Verordening Ruimte voor Meierijstad

Gedeputeerde Staten hebben van B&W Meijerijstad een verzoek voor een ontheffing ontvangen voor
het toepassen van het stalderingsbeleid voor de nieuwvestiging van een varkensstal aan de
Lieshoutseweg in Nijnsel. GS verzoeken B&W om meer informatie.
5. Activiteitenplan 2018 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Gedeputeerde Staten stemmen in het activiteitenplan voor 2018 van de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij en beschikken € 7.395.000 voor de uitvoering. De BOM gaat in 2018 nieuwe activiteiten
ontplooien op het gebied van fotonica, big data, duurzame mobiliteit en nieuwe energietechnieken. De
BOM is de belangrijkste uitvoeringsorganisatie van de provincie voor het economisch beleid.

6. Interbestuurlijk toezicht

GS hebben het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2018 vastgesteld en Provinciale Staten
geïnformeerd. Het programma biedt een overzicht van de toezichtwerkzaamheden voor 2018. Komend
jaar is er onder meer extra aandacht voor de volledigheid van gemeentelijke dossiers en de acties die
gemeenten hebben ondernomen naar aanleiding van eerdere thema-onderzoeken binnen het
omgevingsrecht.

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.

Bijzondere raadsvergadering Etten-Leur
20 december | 19.30 uur | Etten-Leur | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering legt de nieuwe burgemeester van Etten-Leur, Miranda de Vries,
ten overstaan van de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de eed of belofte af.
Werkbezoek gemeente Waalwijk
21 december | 09:30 uur | Waalwijk | Wim van de Donk

De Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Waalwijk. Hij spreekt met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en het college van B. en W. over
actuele ontwikkelingen in de gemeente en bezoekt op locatie bedrijven en organisaties. Het werkbezoek
wordt afgesloten met een kort persgesprek in het gemeentehuis.
Opening nieuwe gebouw Wielercollege
21 december | 14:15 uur | Ossendrecht | Wim van de Donk

De Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent het nieuwe gebouw van het ZuidWestHoek,
College aan de OLV ter Duinenlaan 201, beter bekend als het ‘Wielercollege”. Deze school voor
VMBO en Mavo combineert onderwijs met opleidingen in sport en werd eerder door Hunne Majesteiten
tijdens een streekbezoek in 2016 bezocht.
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