Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
12 februari 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. Wijziging investeringsreglement Energiefonds Brabant

De provincie wijzigt het investeringsreglement van het Energiefonds Brabant zodat het energiefonds
projecten financieel kan ondersteunen als overbrugging naar een normale bankfinanciering. In de
praktijk blijkt bankfinanciering alleen beschikbaar te komen voor grote projecten of 1 tot 3 jaar na
realisatie. Met brugfinanciering zorgt het energiefonds ervoor dat meer projecten van de grond komen,
wat leidt tot meer energiebesparing en duurzame energieopwekking in Brabant.
2. Europese Top van Steden en Regio's

Op uitnodiging van het Europees Comité van de Regio's neemt de commissaris van de Koning, als
voorzitter van de Nederlandse delegatie in het Comité, deel aan de Europese top van steden en regio's,
onder auspiciën van het Roemeens EU-voorzitterschap. Tijdens de top staat de positie van de steden en
regio's in de beleids- en besluitvorming in de EU centraal. De top vindt van 13 tot en met 15 maart plaats
in Boekarest.
3. Kadernota’s 2020 van omgevingsdiensten

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de Kadernota’s 2020 van de drie
omgevingsdiensten. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd via een Statenmededeling.
4. Evaluatie Sportagenda Brabant Beweegt

Brabant is zowel sociaal-maatschappelijk als economische sterker geworden door de uitvoering van de
Sportagenda Brabant Beweegt 2016 – 2019. Dat is de belangrijkste boodschap uit de externe
evaluatie van het sportbeleid van de provincie. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten
hierover met een statenmededeling.
5. Evaluatie Sociale Veerkracht

De manier waarop het programma Sociale Veerkracht is ingericht en wordt uitgevoerd, past bij de
doelstellingen en laat resultaten zien. De uitvoering is efficiënt en de provincie heeft binnen het
programma op passende wijze uitvoering gegeven aan haar rol als responsieve overheid. Dat is de

belangrijkste conclusie uit de externe evaluatie van het programma Sociale Veerkracht. Gedeputeerde
Staten informeren de Statenleden hierover met een statenmededeling.
6. Uitkomsten onderzoek potstallen

Potstallen, ook wel bekend als strooiselstallen, hebben positieve effecten op het dierenwelzijn maar
verminderen niet de uitstoot van ammoniak in vergelijking met traditionele stallen. Dit blijkt uit een
verkennend onderzoek van het Louis Bolk Instituut in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De
provincie is in overleg met veehouders, dierenbescherming en andere betrokken partijen om te komen tot
stalsystemen die lage ammoniakuitstoot combineren met het hoge dierenwelzijn van strooiselstallen.

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 Oss - Megen
13 februari | 09.00 uur | Oss –Megen | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente Oss. Hij
spreekt met het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters uit de raad. Ook brengt
hij bezoeken aan bedrijven of maatschappelijke instellingen. Het werkbezoek wordt afgesloten met een
kort persgesprek. Broeder Everardusplein 1, Megen.
Afscheid chef politie Oost-Brabant
13 februari | 15.30 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, bezoekt de afscheidsreceptie van de chef van de
politie-eenheid Oost-Brabant, Frans Heeres in het provinciehuis. Hij krijgt bij de landelijke politie de
verantwoordelijkheid voor de gebiedsgebonden politiezorg
Congres stedelijke transformatie
14 februari | 11.00 uur | Eindhoven | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer opent op donderdag 14 februari het tweede landelijke jaarcongres
van het programma Stedelijke Transformatie in het Evoluon in Eindhoven. Tijdens het congres gaan
overheden, marktpartijen en andere betrokkenen aan de slag met binnenstedelijke woningbouw, in
combinatie met andere opgaven zoals mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en een veranderende
arbeidsmarkt. Het programma Stedelijke Transformatie wordt uitgevoerd door Platform 31 en TU Delft en
is een initiatief van onder meer het Ministerie van BZK, IPO, VNG, Neprom en Bouwend Nederland.
Bezoeken aan scholen in Raamsdonksveer, Breda en Tilburg
15 februari | 08.45 uur | Raamsdonksveer | Wim van de Donk

Samen met leden van Provinciale Staten bezoekt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk,
onderwijsinstellingen. Om 08.45 opent hij de politieke markt in het Dongemondcollege in
Raamsdonksveer, om 10:00 uur wordt het ROC West-Breda bezocht en om 14:00 uur de Rooi Pannen
in Tilburg. De bezoeken staan in het teken van de provinciale verkiezingen op 20 maart a.s.

Herbestemming lege kerk
15 februari | 19.00 uur | Stampersgat | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens een bijeenkomst in het voormalig RK
Kerkgebouw in Stampersgat over herbestemming van de leegstaande kerk tot een gebouw met
zorgwoningen en de bouw van nieuwe starterswoningen naast de kerk.
Opening Muifelbrouwerij Oss
16 februari | 15:00 uur | Oss | Wim van de Donk

De Muifelbrouwerij specialiseert zich in het brouwen van bijzondere bieren, won in 2015 met Zuster
Agatha de wedstrijd om de titel ‘het beste bier van Brabant’. De commissaris van de Koning, Wim van
de Donk, opent de nieuwe brouwerij aan de Vikingweg 5 in Oss.
Sleuteldragersborrel
19 februari | 18.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

In het provinciehuis vindt de traditionele Sleuteldragersborrel plaats. De prinsen carnaval van Brabant
presenteren zich aan de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, in het zicht van de
carnavalsperiode waarin zij in hun Rijk de scepter zwaaien.
Thema-avond wonen Alphen Chaam
19 februari | 20.00 uur | Chaam | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer neemt deel aan een forumdiscussie tijdens een thema-avond over
wonen in kleine kernen in de gemeente Alphen Chaam.
Statendag
22 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.
Profielschets burgemeester Roosendaal
27 februari | 20.00 uur | Roosendaal | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, neemt tijdens een bijzondere raadsvergadering de
profielschets voor de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester in ontvangst.

Weblogs van
Erik van Merrienboer: Gezondheid centraal in ons omgevingsbeleid
Erik van Merrienboer: “Wij zitten in een huisje”
Anne-Marie Spierings: Kom jij ook naar de Voedsel1000?
Anne-Marie Spierings: Hoe maken we samen woningen duurzaam?

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Behandeling burgerinitiatief herindelingsadvies samenvoeging Nuenen-Eindhoven

Slimme verkeerslichten verbeteren doorstroming vrachtverkeer op N279
Provincie: € 1,5 miljard nodig voor Brabants Openbaar Vervoer

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.

