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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. Speelveldnotitie ‘van klassiek OV naar mobiliteit als dienst’

De wereld van mobiliteit verandert door nieuwe technieken en de opkomst van deelconcepten. Deze
ontwikkelingen hebben ook consequenties voor de toekomst van het openbaar vervoer en de rol van de
overheid. Om klaar te zijn voor het vervolg van de huidige OV-concessie in 2022 in West Brabant wil
het provinciebestuur de huidige OV-visie samen met stakeholders herijken. Centraal in de keuzes die
gemaakt moeten worden staan maatschappelijke waarden en mogelijke sturingsprincipes die de
provincie als concessieverlener kan hanteren. Gedeputeerde Staten leggen een speelveldnotitie voor
aan Provinciale Staten als start voor een traject om eind 2018 te komen tot een toekomstbestendige OVvisie.
2. Kaartwijziging Verordening ruimte Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een kaartaanpassing van de Verordening
Ruimte. Het gaat om een aanpassing in de begrenzing van Natuurnetwerk Brabant, voor het
beekherstelproject De Keersop. Waterschap De Dommel en Staatsbosbeheer hebben om deze wijziging
verzocht.
3. Voortgang aanpak leegstand

Gedeputeerde Staten sturen een voortgangsrapportage over de aanpak leegstand aan Provinciale
Staten. Sinds de aanpak leegstand eind 2016 van start ging, heeft de provincie een leegstandmonitor,
een voucheraanpak voor eigenaren, een Inspiratiebox voor gemeenten en het Kennisplatform
VABIMPULS ontwikkeld. De aanpak van leegstand in Brabant gaat een nieuwe fase in, zowel in het
stedelijke als in het buitengebied. Daarin zal de provincie actiever participeren in complexe
transformaties van leegstaand vastgoed, die aansluiten bij provinciale opgaven zoals wonen, duurzame
energie, klimaatadaptatie en circulaire economie.
4. Symfonische muziekvoorziening

In de Statenmededeling worden Provinciale Staten geïnformeerd over de uitwerking van de jaarlijkse
€ 0,5 mln. impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening voor 2018 en 2019. In een
eerdere Statenmededeling d.d. 31 oktober 2017 zijn Provinciale Staten al meegenomen in kansen en

ideeën die uit het veld zijn opgehaald en eerste mogelijke scenario’s. Nu volgt de verdere uitwerking.
5. Regionale energiestrategieën

Gedeputeerde Staten brengen Provinciale Staten op de hoogte over de voortgang van de regionale
energiestrategieën. In de vier regio’s Zuidoost, Noordoost, Hart van Brabant en West-Brabant werken
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, gemeenten, waterschappen en de provincie samen aan
de regionale energiestrategieën.
6. Plattelandsontwikkelprogramma

De provincie Noord-Brabant stelt € 11.464.000 subsidie beschikbaar in het kader van het Europese
Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020. Het betreft in totaal drie subsidieregelingen die van
5 maart tot en met 16 april 2018 worden opengesteld voor transitie van de agrofoodsector ten behoeve
van kennis- en innovatieprojecten. Drie openstellingen zijn gericht op: Kennisoverdracht naar
landbouwondernemers; innovatieve investeringen op het landbouwbedrijf; en samenwerking voor
innovatie. Op de website www.stimulus.nl is meer informatie te vinden over de openstellingen.

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.

Expositie ‘Breathing the city’
12 januari | 10.00 uur | ‘s-Hertogenbosch | Wim van de Donk en Erik van Merrienboer

Voor de derde keer werkt de Provincie Noord-Brabant mee aan de minor ‘Arts & Urbanism’ met
derdejaars studenten van de Academie voor Kunst en Vormgeving St Joost. De AKV-studenten hebben
zich verdiept in steden en buurten, en in de manier waarop provinciale beleidsmakers omgaan met
gezonde verstedelijking. Zij vertalen hun inzichten en statements in beeldende kunst, film, documentaire
of grafisch werk. Het eindresultaat presenteren zij met een expositie op vrijdag 12 januari. Commissaris
van de Koning Wim van de Donk en gedeputeerde Erik van Merrienboer reageren tijdens een
aansluitend debat op het werk van de studenten.
De expositie is vanaf 10.00 uur te zien in AKV St Joost aan de Parallelweg 21 te Den Bosch, het debat
start om 11.30 uur.
Vernieuwd grondwatermeetnet
16 januari | 15.00 uur | Udenhout | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout en directeur Guiljo van Nuland van Brabant Water openen het
vernieuwde grondwatermeetnet van de provincie Noord-Brabant (Landgoed Bosch en Duin, Schoorstraat
50).
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Meerderheid inwoners van Nuenen wil fusie
Chef-kok bereidt kinderen voor op een duurzame toekomst
Lening van € 25,8 miljoen aan gemeenten voor zonnepanelen
Naar aanleiding van het sectorplan tegen de mestfraude heeft de provincie Noord-Brabant de volgende
reactie:

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.

