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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. Accountantscontrole 2019

Gedeputeerde Staten hebben voor de accountantscontrole 2019 het normenkader vastgesteld. In
het normenkader is alle wet- en regelgeving opgenomen die relevant is voor de financiële
rechtmatigheidscontrole door de accountant.
2. Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

Gedeputeerde Staten trekken met hun collega’s van de elf andere provincies samen op bij het
vaststellen van de regels rond en het verlenen van tegemoetkoming in kosten voor schade die is
veroorzaakt door beschermde dieren. De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft de
provincies geadviseerd om volgens een nieuw systeem tegemoetkoming te verlenen met meer
prikkels om schade te voorkomen. Provincies staan positief tegenover dit advies, maar willen een
mogelijk nieuw systeem eerst testen. Dit gezamenlijke standpunt wordt met een brief gedeeld met
Provinciale Staten.
3. Overdracht vaarwegbeheer

Het vaarwegbeheer over het Oude Maasje gaat over van Rijkswaterstaat naar de provincie
Noord-Brabant. Dat zijn Gedeputeerde Staten met Rijkswaterstaat overeengekomen. In de
praktijk is het gebruik van het water als vaarweg en het gebruik ervan als watersysteem met
elkaar verbonden. Het daadwerkelijke beheer wordt daarom neergelegd bij het Waterschap
Brabantse Delta. Aanleiding voor de overname zijn verschillende projecten in de regio, onder
meer op het gebied van natuurontwikkeling en de waterhuishouding.

4. Robuuste drinkwatervoorziening

De provincie heeft samen met de drinkwaterbedrijven bekeken hoe Brabant in de toekomst over
genoeg drinkwater kan beschikken. Gedeputeerde Staten vragen aan de drinkwaterbedrijven zo
zuinig mogelijk te zijn met water en ook bij consumenten en bedrijven hierop aan te dringen.
Voor de toekomstige drinkwatervoorziening wordt in Brabant gezocht naar nieuwe plekken waar
in de toekomst drinkwater kan worden gewonnen uit grondwater. Ook wordt gekeken wat nodig
is om die gebieden nu al zo te beschermen dat de kwaliteit van het grondwater daar op peil is.
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover met een statenmededeling.

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.

Statendag
14 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.
Jaaravond boerenlandvogelbescherming
19 februari |19.00 uur |Provinciehuis | Rik Grashoff

Op uitnodiging van Brabants Landschap spreekt gedeputeerde Rik Grashoff op de jaaravond van
de boerenlandvogelbescherming op het provinciehuis. Dit is de opening van het seizoen voor alle
vrijwilligers.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: Week van de Circulaire Economie

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
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Provincie hanteert koop-pacht-aanpak om natuurinclusief boeren te stimuleren

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.

