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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. Begrotingssubsidie voor Programma Hoogfrequent Spoor Vught

Gedeputeerde Staten stellen de projectsubsidie vast waarin de provincie een financiële bijdrage van
€ 113 miljoen verleent aan het Rijk voor de realisatie van het Programma Hoogfrequent Spoor Vught.
Het betreft hier de formele afronding van een eerdere wijziging van de Bestuursovereenkomst. Deze
bijdrage is onder meer bedoeld voor het aanleggen van een vierde spoor tussen ‘s-Hertogenbosch en
Vught, het realiseren van een vrije kruising in Vught, het realiseren van een verdiepte ligging van het
spoor in Vught en het ongelijkvloers maken van de overweg Wolfskamerweg in Vught.
2. Evaluatie uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020

Uit een evaluatie van het uitvoeringsprogramma cultuur komt een overwegend positief beeld naar
voren. Bureau Lysias stelde vast dat de provincie veel steun heeft voor, en goed op koers ligt met het
provinciale cultuurbeleid. In de evaluatie zijn ook een aantal aanbevelingen opgenomen, waar voor
een groot deel al in 2018 een start mee is gemaakt.
3. Subsidiëring Cyberweerbaarheidscentrum

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een begrotingssubsidie van € 68.000 te verlenen voor de
oprichting van het Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport. Het centrum gaat bedrijven weerbaarder
te maken tegen cyberincidenten zoals spionage en sabotage. Voor de deelnemende bedrijven in de
maakindustrie is het van groot belang om hun kennis van technologie en producten goed te kunnen
beschermen. Het centrum moet de kennis en bewustwording van cyberrisico's vergroten en door
bedrijven te stimuleren informatie en ervaringen uit te wisselen. De ministeries van Economische Zaken
& Klimaat en Justitie & Veiligheid ondersteunen het centrum waardoor onder andere de aansluiting op
het nationaal detectie netwerk voor veiligheidsincidenten mogelijk wordt. Ook het bedrijfsleven gaat
bijdragen aan het initiatief.

4. Derde wijzigingsbesluit Reglementen waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en
De Dommel

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om twee technische wijzigingen aan te brengen in
de Waterschapsreglementen van de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. Dit
gebeurt op verzoek van de waterschappen. De Vereniging van Bos- en Natuureigenaren wordt
aangewezen als instantie die de benoemingen voor de geborgde zetels van de
Natuurterreinbeheerders verzorgt. Verder wordt het voor leden van het dagelijks bestuur van
waterschappen mogelijk om op eigen initiatief met onmiddellijke ingang ontslag te nemen.
5. Eindverslag Landschappen van Allure

Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten ter kennisname het eindverslag van
Landschappen van Allure aangeboden. Met het programma was een provinciale investering gemoeid
van € 56 mln. De deelnemers leverden een cofinanciering van zo’n € 75 mln. Het verslag beschrijft de
prestaties die zijn geleverd door acht projecten.
6. Voortgang ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

De provincie is voortvarend aan de slag met de ondersteunende maatregelen. Nagenoeg alle
maatregelen zijn operationeel. Omdat veel veehouders nog geen definitieve keuze voor de toekomst
hebben gemaakt zit het zwaartepunt van het investeringsritme van de maatregelen naar verwachting in
2019 en 2020.
7. Implementatie van de Omgevingswet in Brabant

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een actualisatie van het Plan van Aanpak voor het
implementatietraject van de Omgevingswet. Daarmee voldoet het plan weer aan de meest recente
inzichten en ontwikkelingen rond de Omgevingswet.
8. Evaluatie en vooruitblik economisch beleid

Gedeputeerde Staten hebben met verschillende deskundigen en vertegenwoordigers van overheden,
kennisinstellingen en bedrijfsleven gesproken over het economisch beleid van de provincie. Zij
informeren Provinciale Staten over de uitkomsten. Deze geven inzicht in de staat van de Brabantse
economie, de bijdrage van de provincie daaraan en de economische uitdagingen voor de toekomst.
9. Veertiende wijzigingsregeling POP3 Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant stelt ruim € 6,6 miljoen subsidie beschikbaar in het kader van het
Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020. Hierbij gaat het om subsidies voor de
verbetering van de waterkwaliteit, kennisoverdracht, innovatie en de verduurzaming van de
landbouwbedrijven van jonge landbouwers.

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.

Statendag
7 december | 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.
Uitreiking certificaat cursus
7 december | 10:00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

Provinciale Staten hebben een cursus georganiseerd voor mensen die politiek actief willen worden. De
commissaris, Wim van de Donk, reikt aan de deelnemers, die de cursus hebben afgerond, een
certificaat uit.
De KBO- Brabant jubileert
8 december | 10.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent het jubileumcongres in de Avans Hogeschool
aan de onderwijsboulevard.
Een stoel voor elk verkeersslachtoffer
8 december | 12.00 uur | Kerkplein | ’s-Hertogenbosch | Christophe van der Maat

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. In 2017 kwamen er 98 mensen niet thuis als gevolg van een
verkeersongeval. 2018 is nog niet om, maar de teller staat al ver boven de 100 verkeersdoden. Om
stil te staan bij die vreselijke aantallen staan op 8 december 98 lege stoelen op het Kerkplein. ‘Een
stoel voor elk verkeersslachtoffer’. Gedeputeerde Van der Maat en wethouder Kahya starten de
bijeenkomst om 12.00 uur met een gesprek met aanwezige en nabestaanden.
Uitreiking prijs EK Veldloop
9 december | 12:30 uur | Hilvarenbeek | Henri Swinkels

In de Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt het Europees Kampioenschap Veldloop gehouden.
Gedeputeerde Henri Swinkels verricht de prijsuitreiking.
Profielschets nieuwe burgemeester
10 december | 20:00 uur | Zundert | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering neemt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de
profielschets voor een nieuwe burgemeester van die gemeente in ontvangst.
Slotbijeenkomst Europees Erfgoedjaar
11 december | 15:00 uur | Rotterdam | Henri Swinkels

Tijdens de Nederlandse slotbijeenkomst van het Europees Erfgoedjaar spreekt gedeputeerde Henri
Swinkels over het Brabantse erfgoedbeleid, de activiteiten in dit erfgoedjaar, en de opbrengsten
daarvan.

Installatie burgemeester in Best
11 december | 19:00 uur | Best | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering installeert de commissaris van de Koning, Wim van de Donk,
Hans Ubachs als burgemeester van de gemeente Best.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: Het zonnige zuiden

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Gedeputeerde Staten willen herindelingsadvies Nuenen
Landelijke samenwerking voor vitalisering vakantieparken

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 0627745200.

