Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
23 oktober 2018

Besluiten
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. Samenwerking met CBS

Gedeputeerde Staten zijn met het Centraal Bureau voor de Statistiek in gesprek over mogelijkheden
voor samenwerking. Zij willen, met hulp van het CBS, beschikbare digitale databestanden gebruiken
om beter beleid te ontwikkelen en de effecten hiervan vervolgens te kunnen evalueren. CBS en de
provincie ondertekenen tijdens de opening van de Den Bosch Data Week, op 29 oktober, een
intentieverklaring waarmee zij deze ambitie bekrachtigen.
2. Openstelling subsidieregeling natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer

Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer (SNL) voor
subsidieaanvragen op grond van paragraaf 2 (natuur- en landschapsbeheer) open te stellen. De
aanvragen kunnen tussen 15 november en 31 december 2018 worden ingediend. Subsidie is alleen
mogelijk voor continuering van natuurbeheer en voor beheer van nieuw gerealiseerde natuur.
Daarnaast wordt paragraaf 3 (agrarisch natuur- en landschapsbeheer) van de subsidieregeling
opnieuw opengesteld. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend tussen 1 november en
12 november 2018.
3. Begrotingswijziging uitvoeringstaken Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten leggen een begrotingswijziging aan Provinciale Staten voor naar aanleiding van
de evaluatie van de kosten van de uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming. Op 1 januari
2017, met de inwerkingtreding van de nieuwe wet, zijn de bevoegdheden van het Rijk op dit gebied
overgedragen aan de provincies. Gedeputeerde Staten hebben nu samen met de Omgevingsdienst
Brabant Noord (ODBN), die belast is met de uitvoering, de structurele uitvoeringskosten voor 2019 en
verder in beeld gebracht. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van de ervaringscijfers 2017 en 2018.
Ook zijn de financiële gevolgen van de provinciale zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de
ODBN in beeld gebracht en meegenomen in de voorgestelde begrotingswijziging.

4. Wijziging verordening natuurbescherming

Gedeputeerde Staten stellen enkele technische wijzigingen van de Verordening natuurbescherming
voor aan Provinciale Staten.
5. Evaluatie Energieagenda

De Energieagenda 2010-2020 is door het bureau ‘E&E advies’ geëvalueerd. De energieagenda en
de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s zitten logisch in elkaar. De provincie heeft goed
samengewerkt met andere partijen om te komen tot goede uitvoeringsprogramma’s. Zij stelden de
provincie in staat om in te spelen op veranderende omstandigheden. De economische doelen, vooral
met betrekking tot werkgelegenheid, worden waarschijnlijk niet gehaald; de energiedoelen
waarschijnlijk wel. De effectiviteit van het provinciaal beleid is lastig te meten omdat de doelen niet
eenduidig geformuleerd waren en de doelen breder geformuleerd waren dan de beperkte invloed van
de provincie.
6. Provincie ondersteunt aardgasvrije wijken

In Noord-Brabant nemen Drimmelen, Eindhoven en Tilburg deel aan een nationale proeftuin voor
aardgasvrije wijken. De provincie gaat daarnaast alle Brabantse gemeenten ondersteunen zodat ze
van start kunnen om wijken aardgasvrij te maken. Hiervoor stelt de provincie samen met Enexis kennis
en expertise beschikbaar. Zo verwacht de provincie bij te kunnen dragen aan een versnelling naar
aardgasvrije wijken en minder CO2-uitstoot.
7. Treasury Statuut Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben het nieuwe Treasury Statuut Provincie Noord-Brabant 2018 vastgesteld
en daarmee het oude statuut uit 2015 ingetrokken. Dit is nodig omdat Provinciale Staten in 2017 de
verordening treasury hebben aangepast. De wijzigingen geven de provincie betere mogelijkheden om
haar rendementsdoelstellingen, die vanwege de lage marktrente onder druk staan, te halen. In het
nieuwe statuut zijn ook enkele aanpassingen in taken en bevoegdheden verwerkt.
8. Voordracht Nieuwe Hollandse Waterlinie voor werelderfgoedstatus

De provincies Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant dragen de Nieuwe Hollandse
Waterlinie voor als Werelderfgoed. Dat is door de vier colleges van Gedeputeerde Staten besloten.
Het Documentnummer: 4421102 2/10 nominatiedossier voor de uitbreiding van de Stelling van
Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie mag eind 2018 aan de minister van OCW worden
aangeboden.

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.

Werkbezoek gemeente Rucphen
24 oktober | 09.00 uur | Rucphen | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente Rucphen. Hij spreekt met het
college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en brengt

bezoeken aan instellingen en ondernemingen. Het werkbezoek wordt afgesloten met een kort
persgesprek in het gemeentehuis, Binnentuin 1.
Festival Omgevingskwaliteit op DDW
24 oktober | 11.00 uur | Eindhoven | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Van Merrienboer is gastheer tijdens het Festival Omgevingskwaliteit op de Dutch
Design Week. Tijdens het festival gaan professionals van verschillende overheden, architecten en
anderen in werksessies aan de slag met ontwerpopgaven voor de leefomgeving.
Dutch Design Week
24 oktober | 14:00 uur | Eindhoven | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning bezoekt de Dutch Design Week en de graduation show van de Design
Academy in Eindhoven.
Opening Randweg Baalre
24 oktober | 09.00 uur | Baarle-Nassau | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat verricht samen met de betrokken bestuurders de eerste fase
van de nieuwe Randweg Baarle. Met deze eerste fase van de randweg over Nederlands grondgebied
kan doorgaand verkeer het centrum van het dorp vermijden waardoor de veiligheid en leefbaarheid in
het dorp verbetert. Hoofdrol is er voor grote groep directbetrokkenen die afgelopen jaren aan het
project gewerkt hebben en nu samen ‘het lintje knippen’.
Alphenseweg 14, Baarle-Nassau
Werkbezoek Estland
25-27 oktober | Estland | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Van Merrienboer brengt, als vervanger van gedeputeerde Pauli, samen met een aantal
bestuurders en deelnemers van Pact Brabant een werkbezoek aan Estland.
Doel van de reis is kennis en inzicht opdoen van digitalisering van de economie en de gevolgen
daarvan voor de arbeidsmarkt. Estland is door de vergaande digitalisering een aantrekkelijke plek
geworden voor startende ondernemers. Per hoofd van de bevolking kent Estland, na IJsland en
Ierland, de meeste startups van Europa. Pact Brabant is een samenwerkingsverband van sociale
partners, overheden en onderwijsinstellingen in Brabant dat erop is gericht actuele
arbeidsmarktvraagstukken te signaleren, op te lossen en vernieuwing mogelijk te maken.
Bijeenkomst overdragen archief
25 oktober | 15:00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

In het provinciehuis vindt een bijeenkomst plaats waarbij het archief van oud-commissaris van de
Koningin Frank Houben wordt overgedragen aan het Brabants Historisch Informatie Centrum.
Voormalig gedeputeerde Pieter van Geel en de commissaris van de Koning spreken.
Uitreiking Cultuurprijs Prins Bernhard Cultuurfonds
25 oktober | 20:00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

In de Verkadefabriek reikt de commissaris van de Koning de Cultuurprijs van het Prins Bernhard
Cultuurfonds, afdeling Noord-Brabant uit. De prijs wordt toegekend aan personen of organisaties voor
bijzondere verdiensten op het terrein van cultuur of natuur in Noord-Brabant.

Statendag
26 oktober | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
Herdenkingsdienst in Gertrudiskerk
28 oktober | 09:30 uur | Bergen op Zoom | Wim van de Donk

De commissaris woont de plechtigheden ter gelegenheid van de Memorial Day of Canada bij. Na een
Oecumenische herdenkingsdienst in de Gertrudiskerk volgt een kranslegging op het Canadese
oorlogskerkhof. De plechtigheden gedenken de inzet van Canadese troepen tijdens de bevrijding, in
het bijzonder tijdens de slag om de Schelde en Operation Pheasant in het najaar van 1944.
Presentatie toekomstscenario’s Amercentrale
30 oktober | 19.30 uur | Geertruidenberg | Erik van Merrienboer

In de afgelopen periode verkenden de gemeente Geertruidenberg, Regio West-Brabant, provincie
Noord-Brabant, innogy en RWE, samen met inwoners, experts en politici wat toekomstperspectieven
zijn voor de Amercentrale en het omliggende Amergebied. Op 30 oktober presenteren de partijen de
scenario’s tijdens een publieksbijeenkomst. Gedeputeerde Van Merrienboer vertegenwoordigt de
provincie Noord-Brabant tijdens deze bijeenkomst. (N.B.: vanwege het veiligheidsbeleid in en om de
Amercentrale is het nodig u vooraf aan te melden als u hierbij aanwezig wilt zijn).
Nationaal Verkeerskundecongres
1 november | 9.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat opent als gastheer namens BrabantStad het Nationaal
Verkeerkundecongres 2018. Hij spreekt onder andere over de veranderende mobiliteit en de plicht
van overheden om op een andere manier keuzes te maken met oog op duurzaamheid, gebruik van
data en behoeften van reizigers.
1931 Congrescentrum, Oude Engelseweg 1, ’s-Hertogenbosch
Lancering Connect-NL
1 november | 10.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Erik van Merrienboer

Op 1 november lanceren Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en De Twee Snoeken-WoonConnect het samenwerkingsplatform Connect-NL. Het
platform werkt de komende drie jaar aan een aanpak voor transitie in de gebouwde omgeving, zoals
bijvoorbeeld verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Essentieel daarbij is de inzet van
digitalisering als hulpmiddel. Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens dit
event.
Opening Duurzaam Sportloket
1 november | 19.00 uur | Wouw | Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings opent het duurzaam sportloket voor sportverenigingen en
accommodatie-eigenaren om de sportaccommodaties te helpen verduurzamen. Zij zal dit doen bij
tennisvereniging De Wouw, een van de 53 sportaccommodaties die succesvol hebben deelgenomen
aan de pilot voor dit sportloket.

Profielschets nieuwe burgemeester
1 november | 20:00 | Eersel | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering neemt de commissaris van de Koning de profielschets van
een nieuwe burgemeester van de gemeente Eersel in ontvangst.
Conferentie Duurzame infrastructuur
2 november | 8.30 uur | Tilburg | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat opent de conferentie Duurzame Infrastructuur Brabant. De
conferentie is een initiatief van de provincie en heeft als doel kennis tussen overheden en marktpartijen
te delen over de wijze waarop de transitie gemaakt kan worden naar een meer duurzame aanleg en
beheer van infrastructuur.
Van Spaendonk Ondernemershuis, Reitseplein 1 in Tilburg
Werkbezoek Vegetarische slager
2 november | 11.00 uur | Breda | Anne-Marie Spierings

Tweede Kamerleden brengen een werkbezoek aan de Vegetarische slager. Zij worden daar
ontvangen door Jaap Korteweg van de Vegetarische slager, burgemeester Depla van Breda en
gedeputeerde Anne-Marie Spierings. Ze zullen daar onder andere spreken over alternatieven voor
vlees in de voeding.
Groot Arsenaal Rijtuigweg
2 november | 17:00 | Bergen op Zoom | Wim van de Donk

In het Groot Arsenaal aan de Rijtuigweg vindt het Goboz ondernemersgala plaats. Tijdens dit
evenement reikt de commissaris van de Koning de prijzen uit.
Duurzame huizenroute Brabant
3 november | 09.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings opent de Brabantse duurzame huizenroute. Brabanders kunnen
een kijkje nemen in huizen in de buurt die duurzaam gemaakt zijn door middel van energiebesparing
en duurzame energieopwekking. De startlocatie wordt snel bekend gemaakt. De Brabantse duurzame
huizenroute is onderdeel van de landelijke.
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