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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. Treinverbinding Eindhoven-Düsseldorf

Het college van Gedeputeerde Staten besluit tot het aangaan van twee overeenkomsten met het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Verkehrsverbund Rhein Ruhr met als doel de realisatie
van een rechtstreekse treinverbinding Eindhoven-Düsseldorf vanaf 2025.
2. Coöperatieve vereniging "Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A."

Gedeputeerde Staten hebben definitief besloten om toe te treden tot de vereniging “Coöperatie
Samenwerkingsverband DOVA U.A.”. De coöperatieve vereniging DOVA is bedoeld om samen met
andere overheden de reeds bestaande landelijke samenwerking op het gebied van openbaar
vervoerbeleid en openbaar vervoer reisinformatie efficiënter te organiseren. Daarnaast biedt deze
vorm een betere borging van de rechtmatigheid van de gezamenlijke uitvoering(sorganisatie).
3. Tussenevaluatie beleidskader erfgoed 2016-2020, De (verbeeldings)kracht van
erfgoed

Het beleidskader Erfgoed 2016 - 2020 ‘de verbeeldingskracht van erfgoed’, dat loopt tot en met
2020, is tussentijds geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat onze in 2016 nieuw ingezette beleidslijn
voor erfgoed goede resultaten heeft en dat er een breed draagvlak voor is binnen de provincie. De
komende jaren willen we vooral kansen beter benutten, zoals benoemd in de tussenevaluatie. Dan
gaat het onder meer om het verankeren van erfgoedverhalen in het omgevingsbeleid, en het nog meer
inzetten op ontwikkeling van recreatief en cultureel aanbod rond erfgoed.
4. Vierde Voortgangsrapportage Natuur - Natuur in Nederland

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de Vierde Voortgangsrapportage Natuur. De
voortgangsrapportage geeft een beeld over de voortgang van de realisatie van het Natuurnetwerk
Nederland en de ontwikkeling van de natuurkwaliteit.

5. Financiële natuurcompensatie - jaarrapportage 2018

Gedeputeerde Staten hebben de jaarrapportage Financiële natuurcompensatie 2018 vastgesteld.
Hieruit blijkt dat er in de afgelopen 2 jaar sprake is van een stijging van natuurcompensaties waarbij
gekozen wordt voor financiële compensatie via de provinciale compensatievoorziening. Het totaal
ontvangen bedrag bedroeg op 1 november 2018 ruim 1 miljoen euro. Deze middelen zullen met
prioriteit worden ingezet als cofinanciering van projecten die leiden tot een aanzienlijke
kwaliteitsverbetering van het NNB en als cofinanciering van de aanleg van bos.
6. Beroep bedrijventerrein Elzenburg Oss

Gedeputeerde Staten stellen beroep in tegen het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 3
Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer- Oss-2011‘ van de gemeente Oss, omdat de geluidscontour van
het industrieterrein (Wet Geluidhinder) een gebrek vertoont. Een spoedige reparatie van de
geluidszonering is van essentieel belang voor het goed laten functioneren van het gehele
bedrijventerrein, omdat bestaande en toekomstige bedrijven hinder kunnen ondervinden bij
toekomstige ontwikkelingen.
7. Voortgang beleid Vrijetijdseconomie 2018

Gedeputeerde Staten geven Provinciale Staten een update over de voortgang van het beleid
Vrijetijdseconomie op basis van de jaarlijkse monitoring. Provinciale Staten hadden hier eerder dit jaar
om gevraagd.
8. Activiteitenplan 2019 van de BOM

Gedeputeerde Staten hebben een begrotingssubsidie van € 6.705.000 verleend aan de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij voor de uitvoering van haar activiteiten in 2019. De BOM gaat, naast het
vervolgen van haar lopende activiteiten, bedrijven en sectoren intensiever ondersteunen bij het inspelen
op nieuwe ontwikkelingen zoals het vernieuwen van de industrie, fotonica en slim gebruik van data. Zij
heeft daarnaast extra aandacht voor de energietransitie. De provincie is samen met het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat aandeelhouder en opdrachtgever van de BOM. De BOM is de
belangrijkste uitvoeringsorganisatie van de provincie voor het economisch beleid.

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
14 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.

Kerstconcert
15 december | 20:00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, woont het kerstconcert ‘O Magnum Mysterium’ van
Cappella Pratensis in de Grote Kerk, Kerkstraat ’s-Hertogenbosch, bij. De commissaris is beschermheer
van het ensemble.
Volkskerstzang provinciehuis
16 december | 16:00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

Tijdens de traditionele volkskerstzang in het provinciehuis spreekt de commissaris van de Koning,
Wim van de Donk, het evangelie uit.
Werkbezoek Reusel-de Mierden
19 december | 08:00 uur | Reusel-de Mierden | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan Reusel-de Mierden en
spreekt met het college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de gemeenteraad
over actuele ontwikkelingen. Ook bezoekt hij bedrijven en organisaties. Het bezoek wordt afgesloten
met een kort persgesprek.
Weihnachtsoratorium van J.S.Bach
22 december | 19:30 uur | Wouw | Wim van de Donk

In de St. Lambertuskerk in Wouw wordt het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uitgevoerd ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de stichting Matthäus Passion Oudenbosch. De uitvoering
wordt bijgewoond door de commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Het Weihnachtsoratorium
wordt in Wouw uitgevoerd omdat de kapel in Oudenbosch, waar normaal de concerten plaats
vinden, gerestaureerd wordt.
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