Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
14 mei 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. Convenant Geopark Peelhorst en Maasvallei

De provincie ondersteunt het initiatief van de streek om te komen tot het Geopark Peelhorst en
Maasvallei. Brabant sluit een convenant met de gemeenten Bernheze, Landerd, Uden, Boekel,
Gemert-Bakel en Deurne en met waterschap Aa en Maas om de samenwerking te bekrachtigen.
Er komt een programmateam voor werkzaamheden aan het Geopark Peelhorst en Maasvallei.
Gelijktijdig tekenen de gemeenten Oss, Mill en Sint-Hubert, Peel en Maas en Leudal en de
provincie Limburg een intentieverklaring met de bedoeling zich binnen een jaar uit te spreken
over aansluiting bij het Geopark.
2. Zienswijze Havenschap Moerdijk 2020

Het Havenschap Moerdijk heeft de conceptbegroting 2020 voorgelegd aan zijn deelnemers,
de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant, met het verzoek om
een zienswijze te geven. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om in te
stemmen met de conceptbegroting. De bedrijfsactiviteiten van het Havenschap Moerdijk zijn
sinds 2017 volledig ondergebracht in het Havenbedrijf Moerdijk NV. Het Havenschap Moerdijk
vervult uitsluitend de rol van aandeelhouder en financier van het Havenbedrijf.
3. Referendumverordening

Op 10 maart 2019 heeft de fractie van de PVV het initiatiefvoorstel ‘Referendumverordening
Noord-Brabant’ ingediend bij de voorzitter van Provinciale Staten. Artikel 143a, vierde lid
Provinciewet, bepaalt dat Provinciale Staten geen besluit nemen over een voorstel dan nadat zij
Gedeputeerde Staten in de gelegenheid hebben gesteld wensen en bedenkingen te uiten.
Gedeputeerde Staten hebben hun wensen en bedenkingen per brief aan PS kenbaar gemaakt.

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.

Ondertekening intentieverklaring
16 mei | 15:15 uur | Bosschenhoofd | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, ondertekent een intentieverklaring over de
bestrijding van criminaliteit op luchthavens en stelt scanners in gebruik op Breda International
Airport.
Werkatelier nieuwe woonvormen
17 mei | 09.00 uur | Rosmalen | Erik van Merrienboer

Hoe kunnen de provincie, gemeenten en andere partijen op een goede manier ruimte bieden
aan initiatieven voor nieuwe en niet-traditionele woonvormen, zoals CPO-projecten, tiny houses
en mantelzorgwoningen in het buitengebied? Met die vraag en andere vragen gaan
betrokkenen tijdens een werkatelier aan de slag. Gedeputeerde Erik van Merrienboer is
gastheer en opent de bijeenkomst.
Bezoek Bovendonk
17 mei | 09:45 uur | Hoeven | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, bezoekt het seminarie/conferentieoord
Bovendonk, Hofstraat8 4741.
Opening museumbrasserie
17 mei | 16:30 uur| ‘s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent de vernieuwde museumbrasserie van
het Noordbrabants Museum in de Verwerstraat. Het museum is gevestigd in het voormalige
provinciehuis, de brasserie in de voormalige werkruimte van de leden van Gedeputeerde Staten
en de commissaris van de Koning(in).
Talent Awards
18 mei | 19:45 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

In de Verkadefabriek reikt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de
Conservatorium Talent Awards uit, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds NoordBrabant. De winnaars van deze competitie zullen met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw
workshops geven in de diverse delen van Brabant.
Nieuwe burgemeester gemeente Reusel-de Mierden
21 mei | 19.30 uur | Reusel-de Mierden | Wim van de Donk

In het gemeentehuis van Reusel-de Mierden neemt de commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, de profielschets voor een nieuwe burgemeester in ontvangst tijdens een bijzondere
raadsvergadering.

Werkbezoek gemeente Moerdijk
22 mei | 09:00 uur | Moerdijk | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente
Moerdijk, er wordt gesproken met het college van burgemeester en wethouders en de
fractievoorzitters uit de raad. Ook wordt een bezoek gebracht aan Willemstad. Het
werkbezoek wordt afgesloten met een kort persgesprek.
Appeltjes van Oranje
23 mei | 10:00 uur | Den Haag | Wim van de Donk

In het paleis Noordeinde worden in aanwezigheid van Hunnen Majesteiten de Appeltjes van
Oranje van het Oranjefonds voor sociale projecten uitgereikt. De commissaris van de Koning,
Wim van de Donk, woont de uitreiking bij.
Jaarlijkse Ravelijnlezing
23 mei | 14:15 uur | Bergen op Zoom | Wim van de Donk

De jaarlijkse Ravelijnlezing wordt uitgesproken door Deltacommissaris Peter Glas en staat in het
teken van water. De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, woont de lezing in theater
de Maagd bij en opent daarna in de Markiezenhof rond 18:30 uur tijdens Proefmei de
Liberation Kitchen die in het teken van 75 jaar bevrijding staat.
Statendag
24 mei | 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.
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Afdeling Communicatie van de provincie Noord-Brabant is voor journalisten voor zaken die
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