Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
16 april 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. VTH indicatoren 2018

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de jaarrapportage vergunningverlening,
toezicht en handhaving (VTH) 2018. De uitvoering van de VTH-taken is belegd bij de
omgevingsdiensten op en gebeurt op basis van een jaarlijks provinciaal VTH-werkprogramma. In de
jaarrapportage worden de resultaten getoetst aan de in de opdracht meegegeven provinciale kaders
voor onder andere kwantiteit, kwaliteit en financiën.
2. Omgevingsdiensten

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om zienswijzen in te dienen op de
ontwerpbegrotingen 2020 van de drie Brabantse omgevingsdiensten. Volgens Gedeputeerde Staten
voldoen de ontwerpbegrotingen aan alle kaders, maar nog niet aan het budgettaire kader van de
provincie. GS vinden ook dat de ODBN PS zou moeten informeren over de concrete resultaten van het
Meerjaren Ontwikkelplan in 2019 en 2020. Dit plan omvat maatregelen om de bedrijfsvoering te
verbeteren.
3. Natuurbescherming

Gedeputeerde Staten stemmen in met het verzoek van Minister Schouten om enkele wijzigingen door
te voeren in de landelijke Regeling natuurbescherming.
4. Energieagenda 2010-2020

Gedeputeerde Staten voeren momenteel het uitvoeringsprogramma Energie uit 2016 en het aanvullend
uitvoeringsprogramma Energie uit 2017 uit. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met
een Statenmededeling op hoofdlijnen over de stand van zaken van beide lopende
uitvoeringsprogramma’s.

5. Symfonische muziekvoorziening

Uit een tussentijdse kwalitatieve evaluatie van de impuls aan klassieke en hedendaagse symfonische
muziekvoorziening, blijkt dat het arrangeursproject van toegevoegde waarde is. De evaluatie is
verricht door prof. dr. Sander van Maas. Hij stelt dat de provincie met de komst van de arrangeur voor
de jaren 2018 en 2019 een impuls heeft gegeven die qua vorm en potentie uniek kan worden
genoemd. Dit heeft daadwerkelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan samenwerking, innovatie en
talentontwikkeling. De impuls en daarbij gekozen werkwijze sluiten aan bij de ontwikkelingen van de
muzieksector in het algemeen en een landelijke verandering in het denken over de kracht van regio's.

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.

Matthäus Passion
17 april | 16:30 uur | Wouw | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning woont de uitvoering van de Matthäus Passion in de Lambertuskerk te
Wouw bij. Deze uitvoering vindt normaal in Oudenbosch plaats maar is als gevolg van
restauratiewerkzaamheden verplaatst.
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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.

