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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. Statenvoorstel wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODBN

De provincie heeft kennisgenomen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODBN. De
wijzigingen in de regeling zijn het gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen
en enkele ontwikkelingen sinds de oprichting van de ODBN. Door het vaststellen van de wijziging
voldoet de regeling weer aan de wet en de laatste ontwikkelingen binnen de ODBN. Gedeputeerde
Staten stellen aan Provinciale Staten voor toestemming te verlenen voor de wijziging.
2. Update organisatie ontwikkeling

Gedeputeerde Staten geven aan Provinciale Staten via een Statenmededeling een update over de stand
van zaken van de organisatieontwikkeling. In deze bestuursperiode is gestart om de ambtelijke
organisatie te ontwikkelen naar een vitale en toekomstbestendige netwerkorganisatie die in kan spelen
op ontwikkelingen in de samenleving. De ambtelijke top is teruggebracht tot een compact directieteam,
in de organisatie wordt gewerkt in programma’s passend bij de maatschappelijke opgaven en met de
inzet van een totaalpakket aan maatregelen heeft dit geleid leidt tot een flinke stap richting de gewenste
vitale en flexibele organisatie.
3. Vierde rapportage voortgang POP3-programma

De Brabantse waterschappen en de provincie verlenen - met steun van de Europese Unie - subsidies die
de landbouw helpen verduurzamen en innoveren. Het plattelandsontwikkelingsprogramma, waarbinnen
€ 98 miljoen beschikbaar is voor de periode 2014-2020, ligt op schema volgens de laatste rapportage
aan Provinciale Staten. Voorbeelden van gehonoreerde subsidies zijn precisiebemesting dat de
waterkwaliteit helpt verbeteren, innovatieve emissiearme stalsystemen, het weerbaarder maken van
natuurgebieden tegen stikstof en het helpen ontwikkelen van verdienmodellen die uitgaan van
toegevoegde waarde in plaats van kostenreductie of opbrengstmaximalisatie. Opvallend is dat jonge
boeren in Noord-Brabant veel gebruik maken van de subsidie.

4. Begrotingssubsidie voor (mede)bekostiging businessplan OneLogistics

Gedeputeerde Staten verstrekken een lening van € 1.666.666,- voor OneLogistics, als onderdeel van
een bijdrage van in totaal € 5 miljoen van de ministeries van Defensie en Economische Zaken en
Klimaat. Europese landen nemen over ongeveer een jaar de F-35 in gebruik, waarna de
onderhoudswerkzaamheden aan dit nieuwe gevechtsvliegtuig op vliegbasis Woensdrecht beginnen.
Dankzij de lening kan OneLogistics zich hierop voorbereiden, bijvoorbeeld door de benodigde ict aan
te schaffen en mensen op te leiden. OneLogistics wordt verantwoordelijk voor het logistieke deel van het
onderhoud: het opslaan, verzenden en beheren van reserveonderdelen. OneLogistics is een
samenwerkingsverband met partners als Nederlandse logistieke bedrijven en kennisinstellingen (topsector
logistiek) en de ministeries Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat.
De publieke en private partijen spannen zich gezamenlijk in om de economische waarde van de
aanschaf van de F-35 te vergroten.
5. Voortgang programma agrofood-hightech

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van het programma agrofoodhightech. De provincie werkt aan een gezamenlijke aanpak met bedrijven, kennisinstellingen en
ontwikkelingsmaatschappijen voor versterking van de samenwerking tussen de twee grootste sectoren
van Brabant: agrofood en hightech. Drie eerste projecten worden nu uitgewerkt.

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.

Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant
9 januari | 14.00 uur | Tilburg | Erik van Merrienboer

Op woensdag 9 januari lanceren Tilburg University, Provincie Noord-Brabant en Pontifax het
kennisprogramma ‘Bindend besturen in Brabant’, over hoe overheden en andere partijen – met de
Omgevingswet in het vizier – gezamenlijk tot bindende besluiten komen over ingrepen in de fysieke
leefomgeving.
Congres over kringlooplandbouw
16 januari | ’s-Hertogenboch (Agri&Foodplaza) | Vanaf 09.30 uur | Anne-Marie Spierings

Tijdens het congres ‘Nederland koploper in kringlooplandbouw’ spreekt gedeputeerde Anne-Marie
Spierings over circulaire landbouw. Zij zal onder andere ingaan op een kunstmestvrij Brabant. Het
congres wordt georganiseerd door Nederland Circulair.

Weblogs van
Anne-Marie Spierings: Samenwerken aan energie

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Commissarispenning voor Ben Cartens en Geert van den Dungen van de stichting Matthäus Passion
Oudenbosch
Provinciepenning en ereburgerschap Brabant voor Peter Glas, watergraaf van de Dommel
Brabantse Voedsel1000
Agrofoodpluim voor innovatief stalstysteem bij van der Meijden - Welvaarts
Brabant zoekt sociaal ondernemers voor Outcomes Fund

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.

