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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. Eindrapportage van Noord-Brabant European Region of Gastronomy 2018

Met Noord-Brabant European Region of Gastronomy 2018 (ERG2018) is veel resultaat geboekt. In
Nederland en in Europa werd de provincie beter zichtbaar als foodbestemming. In 7 Europese landen
verschenen 250 artikelen. Verspreid in Brabant vonden 300 evenementen plaats en werden de tien
beste WeAreFood-innovaties op het podium gezet en doorontwikkeld. Ruim 600.000 Brabantse
inwoners zagen iets van het programma en zij waarderen de inhoud hoog. Mede door dit project kan
Noord-Brabant met financiering uit Brussel meer werk maken van de combinatie tussen Brabantse
foodtradities en toerisme. Daarmee kan de stijgende lijn van bezoekers aan Brabant worden
vastgehouden.
2. Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

Gedeputeerde Staten gaan de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens mede ondertekenen. De
deal beoogt de scheepvaart te verduurzamen en zo de milieuvervuiling als gevolg van de scheepvaart
terug te dringen. De deal geeft een ambitie aan en is voor de deelnemers een ‘kapstok’ voor
verbeteracties. De provincie onderstreept met de ondertekening het belang hiervan.

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.

Weblogs van

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Tweede ambtstermijn voor burgemeester Lex Roolvink van Grave

Het Familievarken wint Agrofoodpluim voor Familiestal

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.

