Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
13 november 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. Aanvullende subsidie voor Natte Natuurparels

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ontvangt een aanvullende subsidie waarmee de grondverwerving
in de Natte Natuurparels van het Waterschap Aa en Maas, gelegen binnen het Natuurnetwerk
Brabant, kan worden versneld.
2. Tarieven leges natuurtoets

Gedeputeerde Staten hebben de tarieven bepaald voor zogenoemde 'Verklaringen van geen
bedenkingen' die nodig zijn om een natuurtoets in het kader van de Wet natuurbescherming af te
handelen. Het college vraagt Provinciale Staten verder een wijziging van de leges tarieventabel voor
2019 vast te stellen.
3. Beschikking testen drones

Gedeputeerde Staten hebben een beschikking vastgesteld voor de aanvraag van een
luchthavenregeling. Het betreft een beschikking voor een luchthaven voor het testen van Remotely
Piloted Aircraft System (RPAS, ook bekend als drone) voor de precisielandbouw aan de Postelsedijk
15 in Reusel.
4. Statenmededeling scenario’s themabijeenkomst grondwaterbeleid

Omdat de grondwaterkwantiteit onder druk staat, willen Gedeputeerde Staten een brede discussie
aangaan over het toekomstig grondwaterbeleid. Grondwater is een kostbaar goed in Brabant.
Drinkwatervoorziening, natuur, landbouw en bedrijven zijn gebaat bij een robuust grondwatersysteem.
Ter voorbereiding op een beeldvormende themabijeenkomst met Provinciale Staten zijn in een
Statenmededeling enkele scenario’s geschetst, variërend in ambitie, tijd, geld en doelbereik.

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.

Kick Off Napoleonroute
14 november | 13.00 uur | Zundert | Wim van de Donk en Erik van Merrienboer

Commissaris van de Koning Wim van de Donk en gedeputeerde Erik van Merrienboer nemen deel
aan een ‘Brainstorm XL’ over de toekomst van Napoleonroute, specifiek het tracé tussen Antwerpen en
het land van Heusden en Altena. Georganiseerd door de gemeente Zundert.
Bijzondere raadsvergadering St. Michielsgestel
14 november | 19:30 uur | St.Michielsgestel | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering neemt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de
profielschets van een nieuwe burgemeester in ontvangst.
Congres woningbouw Brabant
15 november | 09.00 uur | Eindhoven | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Van Merrienboer opent het congres ‘Woningbouw Brabant 2018’ dat wordt
georganiseerd door Spryg Real Estate Acadamy. Tijdens bespreken provincie, gemeenten, corporaties
en marktpartijen de uitdagingen op de Brabantse woningmarkt.
Symposium biodiversiteit
16 november | 09.30 uur | ’s-Hertogenbosch | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout opent het jaarlijkse symposium biodiversiteit in het provinciehuis in
Den Bosch en reikt daar ’s middags ook de prijs uit aan de ‘natuurbeheerder van het jaar’.
Jeugdorkest Kobra
17 november | 16.00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

In de concertzaal Tilburg wordt in aanwezigheid van de commissaris van de Koningin tijdens een
concert van het Euregio Jeugdorkest de Euregio Jeugdorkest Kobra compositieprijs uitgereikt.
Concert Euregio Jeugdorkest
17 november | 20:00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

Concert Euregio Jeugdorkest- In de concertzaal in Theaters Tilburg woont de commissaris van de
Koning, Wim van de Donk, een concert van het Euregio Jeugdorkest bij.
Nieuwe burgemeester gemeente Cranendonk
20 november | 19.30 uur | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis van Cranendonck neemt de commissaris
van de Koning, Wim van de Donk, de eed af van de nieuwe burgemeester van die gemeente, Roland
van Kessel.

Werkbezoek gemeente Oisterwijk
22 november | 09:00 uur | Oisterwijk | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Oisterwijk, Hij spreekt met het college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de
gemeenteraad en brengt bezoeken aan bedrijven en instellingen. Het werkbezoek wordt afgesloten
met een kort persgesprek.
Staatsbezoek aan Nederland
23 november | 10:00 uur | Eindhoven | Wim van de Donk

De president van Singapore brengt een staatsbezoek aan Nederland. Onderdeel van het programma
is een bezoek aan de High Tech Campus waarbij de commissaris van de Koning, Wim van de Donk,
optreedt als gastheer namens Hunne Majesteiten. Dit bezoek is beperkt voor de pers toegankelijk na
verplichte accreditatie bij de Rijksvoorlichtingsdienst.
Abdij Koningshoeven
23 november | 14.30 uur | Berkel-Enschot | Wim van de Donk

De president van Hongarije, János Áder, stelt in aanwezigheid van de commissaris van de Koning,
Wim van de Donk, de nieuwe waterzuivering van de brouwerij van de Abdij Koningshoeven in
gebruik.
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