Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
29 januari 2019

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. Ontheffingverlening Flixbus

Gedeputeerde Staten verlenen Flixbus B.V. ontheffing op het ‘verbod van het uitvoeren van openbaar
vervoer zonder concessie’. Het gaat om een aantal lange afstandsbusverbindingen op het
grondgebied van de provincie Noord-Brabant (heen en terug) voor een periode van twee jaar:
 Amsterdam - Den Haag – Delft - Rotterdam
 Breda Prinsenbeek – Eindhoven Airport – Eindhoven
 Venlo – Roermond – Heerlen
2. Rechtspositie politieke ambtsdragers

Gedeputeerde Staten hebben een ontwerp vastgesteld voor de Verordening rechtspositie politieke
ambtsdragers en leggen deze ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. De huidige provinciale
verordening rechtspositie dateert uit 2016. Inmiddels is er in de landelijke regelgeving veel gewijzigd,
waardoor het nodig is een nieuwe verordening vast te stellen. De nieuwe verordening kent ook enkele
technische aanpassingen. Daarnaast wordt de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 in verband hiermee op enkele technische punten aangepast.
3. Deelname gedeputeerde Spierings aan bezoek aan Saksen

Een delegatie van 25 Brabantse bedrijven en instellingen bezoekt 6 en 7 februari 2019 de Duitse
deelstaat Saksen. Vanuit de provincie neemt gedeputeerde Anne-Marie Spierings deel aan het
bezoek. Het doel is om de samenwerking tussen Noord-Brabant en Saksen te versterken op het gebied
van Smart en Green Mobility en slimme industrie.
4. Weigering ontheffingsverzoek afschot grauwe gans

Een uitspraak van de rechtbank heeft ertoe geleid dat Gedeputeerde Staten alsnog hebben besloten
om het verzoek van de Fauna Beheer Eenheid tot afschieten van het groeiend aantal grauwe ganzen
te weigeren. De rechtbank heeft zich in november over de kwestie uitgesproken na een beroep van de
Stichting Faunabescherming.

5. Vijftiende wijzigingsregeling POP3 Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant stelt € 3.428.778 subsidie beschikbaar in het kader van het Europese
Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020. Het betreft de subsidieregeling die wordt
opengesteld van 11 maart tot en met 23 april 2019 voor transitie van de agrofoodsector ten behoeve
van innovatieprojecten: samenwerking voor innovatie. Op de website www.stimulus.nl is meer
informatie te vinden.
6. Rapporten onderzoek ketenarchivering door IBT

De provincie heeft de afgelopen drie jaar samen met de Erfgoedinspectie en het Stadsarchief
Rotterdam onderzoek gedaan naar archivering bij ketensamenwerkingen. De provincie doet dit vanuit
haar interbestuurlijk toezicht. Het onderzoek concentreerde zich op de archivering van
omgevingsvergunningen en de archivering bij het Regionaal Informatie en Expertisecentrum.
Belangrijke aanbevelingen zijn hoe de archivering bij de nieuwe Omgevingswet goed te organiseren
en wat de huidige manier van samenwerking tussen overheden betekent voor de Archiefwet 1995.
7. Accountantscontrole 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben voor de accountantscontrole 2018 het normenkader
vastgesteld. In het normenkader is alle wet- en regelgeving opgenomen die relevant is voor de
financiële rechtmatigheidscontrole door de accountant.
8. Inventarisatie toestand Brabantse bodem

Een consortium van wetenschappelijke instituten heeft in opdracht van de provincie een verkenning
gemaakt van de eigenschappen en de vitaliteit van de Brabantse bodem in het agrarische gebied en in
natuurgebieden. De inventarisatie is gebaseerd op (geanonimiseerde) meetgegevens van de
landbouwbodems, modelberekeningen, bestaande studies en kennis uit de praktijk. De resultaten
worden gebruikt bij de uitvoering van het beleid voor bodem en water. Gedeputeerde Staten
informeren Provinciale Staten over de inventarisatie met een statenmededeling
9. Tussenevaluatie Provinciaal Milieu- en Waterplan

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de bevindingen en consequenties van de
tussenevaluatie van het Provinciale Milieu- en Waterplan en informeren Provinciale Staten hierover met
de Statenmededeling ‘Tussenevaluatie Beleidskader Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021’.
Met de uitkomsten van deze tussenevaluatie gaat het provinciebestuur gedurende de rest van de
planperiode aan de slag.
10. Aanpak knelpunten op A50

Met de groei van het verkeer neemt het aantal knelpunten op de A50 toe. Gedeputeerde Staten
informeren Provinciale Staten met een statenmededeling over de verschillende initiatieven en
onderzoeken om bestaande en toekomstige knelpunten aan te pakken. Voor de korte termijn investeren
provincie, rijk, gemeenten en bedrijfsleven in een maatregelenpakket voor de bereikbaarheid van
bedrijventerrein De Run wat ook de A50/Randweg Eindhoven moet ontlasten. Oplossingen voor de
A50 tussen Eindhoven en Veghel zijn onderdeel van de verkeersstudie naar de Randweg Eindhoven.
Voor het deel Paalgraven – Bankhoef – Ewijk wordt een MIRT-onderzoek opgestart. Bij de aanpak
van de N264 bij Uden wordt door de provincie in samenspraak met Rijkswaterstaat ook bekeken
welke maatregelen mogelijk zijn om congestie op de aansluiting Uden op te lossen.

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 Boxmeer / Land van Cuijk
30 januari | 09.00 uur | Boxmeer | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer brengt op donderdagochtend 30 januari een werkbezoek aan de
gemeente Boxmeer in het kader van de Brabantse Agenda Wonen.
Prijsuitreiking Energielandschap van de toekomst
31 januari | vanaf 12.30 uur | Rijkswaterstaat (Griffioenlaan 2, Utrecht) | Anne-Marie Spierings

Nederland boven Water organiseert de prijsvraag voor het energielandschap van de toekomst,
waarbij inzendingen mogelijk waren voor een landelijk, een stedelijk en een waterlijk gebied. Het
gebied rond de A16 in Noord-Brabant was de casus voor het landelijk gebied. Gedeputeerde AnneMarie Spierings (Energie) zal de winnaar voor deze casus bekend maken. Tijdens de prijsuitreiking zal
onder andere Kasja Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, spreken.
Statendag
1 februari | 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.
Werkbezoek aan Duitse deelstaat Saksen
6 en 7 februari | diverse locaties in Saksen | Anne-Marie Spierings

Een delegatie van 25 Brabantse bedrijven en instellingen bezoekt 6 en 7 februari 2019 de Duitse
deelstaat Saksen. Vanuit de provincie neemt gedeputeerde Anne-Marie Spierings deel aan het
bezoek. Het doel is om de samenwerking tussen Noord-Brabant en Saksen te versterken op het gebied
van Smart en Green Mobility en slimme industrie.
Eindpresentatie Prijsvraag Brood en Spelen
6 februari | 12.00 uur | Provinciehuis | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens de slotmanifestatie van de
prijsvraag Brood en Spelen van het College van Rijksadviseurs.
De 16 winnaars, waarvan 8 uit de provincie Noord Brabant, geven een eindpresentatie van hun
plannen die ze tijdens de prijsvraag hebben uitgewerkt.
Ontmoeting bij Panorama Nederland
6 februari | 18.30 uur | Provinciehuis | Erik van Merrienboer

Met het Panorama Nederland schetst het College van Rijksadviseurs een toekomstperspectief voor de
ruimtelijke inrichting van Nederland. Het Panorama is aan een reis door Nederland begonnen en staat
van 29 januari tot en met 8 februari in de hal van het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Op
woensdagavond 6 februari geven Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor de

leefomgeving Berno Strootman persoonlijk toelichting op het Panorama aan belangstellenden.
Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens deze bijeenkomst.
Aftrap van een landelijke campagne
7 februari | 16:30 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

In het provinciehuis vindt de aftrap plaats van een landelijke campagne om de waarden van de
grondwet centraal te stellen, een initiatief van Bas de Gaay Fortman en Jeroen van Urk waarbij
verschillende maatschappelijke organisaties betrokken zijn. De commissaris van de Koning,
Wim van de Donk, houdt een inleiding.
Bijzondere raadsvergadering Raamsdonksveer
7 februari | 20:00 uur | Geertruidenberg | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, neemt tijdens een bijzondere raadsvergadering in
het gemeentehuis in Raamsdonksveer de profielschets van een nieuwe burgemeester in ontvangst.
Politici in debat
13 februari | 13.00 uur | Bergen op Zoom | Wim van de Donk

Op RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom wordt voor de leerlingen een politiek forum georganiseerd waar
politici met elkaar in debat gaan. De commissaris van de Koning, Wim van de Donk is gastspreker,
burgemeester Stulemeijer 24, 4611 EG Bergen op Zoom.

Weblogs van
Anne-Marie Spierings: Vier maanden gratis deelauto en Dagje Brussel

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Nominatiedossier Hollandse Waterlinies naar UNESCO
Tien sollicitanten voor ambt burgemeester van Zundert
Laatste van 12.000 bouten aangedraaid; fietstunnel F261 bij Kaatsheuvel klaar voor plaatsing

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.

