Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
19 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. Stand van ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het beroep dat gedaan wordt op de
maatregelen die getroffen zijn om de transitie van de veehouderij te begeleiden. De veehouders
beginnen de weg naar de verschillende maatregelen te vinden.
2. Uitkomsten regionale ontwikkeldagen

Tijdens de regionale ontwikkeldagen in november en december hebben de provincie en alle Brabantse
gemeenten afspraken gemaakt over regionale projecten. Het gaat om gezamenlijke lobbytrajecten, uit
te voeren onderzoeken, experimenten en investeringen in concrete projecten.
Gedeputeerde Staten sturen het overzicht met de uitkomsten ter informatie naar Provinciale Staten.
3. Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren ZuidNederland 2015

Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Nederland
Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben de MITregeling
voor Zuid-Nederland voor 2019 vastgesteld. Samen met het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat stellen zij met deze regeling financiering beschikbaar voor innovatie door het midden- en
kleinbedrijf in Zuid-Nederland. Provincie Noord-Brabant zal dit jaar ongeveer drie miljoen euro
bijdragen aan de regeling. Door cofinanciering van het ministerie en eigen bijdragen van bedrijven
wordt daarmee in de provincie ongeveer vijftien miljoen euro in innovatie gestoken. Naar verwachting
zullen ongeveer 170 bedrijven in Brabant gebruik kunnen maken van de regeling waarmee zij de
haalbaarheid van een innovatie gaan onderzoeken of een nieuw product gaan ontwikkelen.

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 ROC de Leygraaf
20 februari | 09.00 uur | Veghel | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt samen met kandidaat-leden van Provinciale
Staten een werkbezoek aan ROC de Leygraaf, Muntelaar 20.
Perspresentatie VueltaHolanda
20 februari | 15.00 uur | Breda | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels maakt met de bestuurders van Breda, 's-Hertogenbosch, gemeente en
provincie Utrecht de routes bekend van de VueltaHolanda, die in 2020 in Utrecht en Brabant van start
gaat. Dat gebeurt in de Grote Kerk in Breda.
Werkbezoek Uniek Sporten De Peel
21 februari | 10.15 uur | Bakel | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels spreekt en neemt deel aan verschillende activiteiten tijdens een
werkbezoek aan Uniek Sporten de Peel. Het werkbezoek start om 10.15 uur op de golfbaan aan de
Hooizak in Bakel.
Lancering Brabant Outcomes Fund
21 februari | 16.00 uur | 's-Hertogenbosch | Henri Swinkels

In Willem II in 's-Hertogenbosch lanceert gedeputeerde Henri Swinkels de pilot van het Brabant
Outcomes Fund, waarbij een nieuwe vorm van financieren wordt ontwikkeld voor ondernemers die
zich nadrukkelijk richten op maatschappelijk rendement. De pilot start met vijf ondernemers.
Opening DocFeed Festival
21 februari | 20.00.00 uur | Eindhoven | Henri Swinkels

Gedeputeerde Henri Swinkels opent het DocFeed Festival in het TAC-gebouw aan de Vonderweg. Het
festival biedt jaarlijks een podium aan jonge en ervaren film- en documentairemakers.
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.
Vitaal buitengebied Zundert
25 februari | 19.00 uur | Klein-Zundert | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens een bijeenkomst voor inwoners van
en ondernemers in de dorpskernen en het buitengebied in de gemeente Zundert. De bijeenkomst maakt
deel uit van de pilot omgevingsvisie buitengebied Zundert, en wordt georganiseerd door vier
dorpsraden.

Werkbezoek gemeente Nuenen
27 februari | 09.00 uur | Nuenen-| Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente Nuenen.
Hij spreekt met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, het college van B en W en bezoekt
bedrijven en instellingen. Het bezoek wordt afgesloten met een persgesprek.
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.
Startbijeenkomst Brainport Smart District
28 februari | 14.00 uur | Helmond | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens een feestelijke startbijeenkomst van
de ‘slimme wijk’ in Helmond”: Brainport Smart District. In de wijk is ruimte voor circa 1500 woningen
en 12 hectare bedrijventerrein. Tijdens de bijeenkomst worden de stedelijke visie, de eerste projecten
en plannen van de eerste bewoners toegelicht.

Weblogs van

Erik van Merrienboer: Transformeren als het nieuwe ontwikkelen

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Plantenkwekerij Kapteijns al 10 jaar op weg naar minder kunstmest
Provinciale Verkiezingen in licht geprojecteerd op het provinciehuis van Noord-Brabant
Orgelconcert in Provinciehuis
Verklaring over de bestuurlijke situatie in Haaren

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.

