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Besluiten
Ten behoeve van de media zijn hieronder de besluiten van Gedeputeerde Staten kort weergegeven.
Over sommige besluiten sturen GS aparte persberichten uit om de media te informeren. Voor
antwoorden op Statenvragen klik op: www.brabant.nl/statenvragen.

1. Archivering op orde

Provinciale Staten hebben bij motie vragen gesteld over de kwaliteit van archiveren binnen de
provinciale organisatie. Aanleiding voor de vragen zijn de adviezen van de Zuidelijke Rekenkamer om
de verslaglegging/archivering verder op orde te brengen. In een statenmededeling geeft het college
antwoord op de vragen. Het college is van mening dat een goed archiefdossier opbouwen een taak van
de hele organisatie is waar op verschillende manieren voortdurend aandacht voor wordt gevraagd. De
provinciearchivaris houdt formeel toezicht op de archieven van de provincie.
2. Evaluatie economisch programma Brabant 2020

Gedeputeerde Staten hebben het onderzoeksplan voor de tussenevaluatie van het Economisch
Programma Brabant 2020 vastgesteld. Een externe partij gaat onderzoeken in hoeverre de
doelstellingen zijn behaald en waarvoor bijsturing of extra inspanningen nodig zijn.
3. Aanpak mestfraude

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de maatregelen die de provincie samen met
waterschappen, omgevingsdiensten, de gemeenten en het openbaar ministerie onderneemt tegen
mestfraude. Intensiever samenwerken, de veehouderijketen goed analysen, steviger straffen en beter
gegevens uitwisselen zijn daarbij sleutelwoorden. Ook gaat de provincie fraudeurs uitsluiten van het
verlenen van vergunningen of subsidies. Deze regionale aanpak sluit aan op en versterkt de aanpak die
de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de veehouderijsector vlak voor kerst
aankondigden. Fraude met mest is slecht voor Brabant: het milieu, de volksgezondheid en de
veehouders die zich wel aan de regels houden lijden schade.

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 GS een aparte persuitnodiging uit.

Symposium Landschap
7 februari | 13.00 uur | Provinciehuis | Johan van den Hout en Erik van Merrienboer

Gedeputeerden Van den Hout en Van Merrienboer voeren het woord tijdens het symposium Landschap,
georganiseerd door Natuurmonumenten, Brabants landschap en de provincie Noord-Brabant.
Grensgebied De Kempen
7 februari | 16.00 uur | Hamont-Achel | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout ondertekent namens de provincie de samenwerkingsovereenkomst
Grensgebied De Kempen (Michielsplein 3, Hamont-Achel).
Symposium: Bestemming Strijp-T
8 februari | 09.00 uur | Eindhoven | Erik van Merrienboer

Past het maken van een traditioneel bestemmingsplan nog wel in de huidige tijdsgeest? Deze vraag staat
centraal op het minisyposium ‘Bestemming Strijp-T: andere tijden, ander bestemmingsplan’.
Gedeputeerde Erik van Merrienboer neemt tijdens dit symposium deel aan een paneldebat.
Ereboktoraat
10 februari | Bokkendonk (St. Michelsgestel) | 17:00 uur | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, woont in Bokkendonk, in de Ruwenberg, de
uitreiking van een Ereboktoraat aan oud minister-president Jan Peter Balkenende bij. Eerdere ontvangers
van een Ereboktoraat waren onder meer Gerrit Braks, Onno Ruding, Willem Vermeend, de commissaris,
Frans Timmermans en Yvo Opstelten.

Weblogs van
Anne-Marie Spierings: Heeft u (een) LEV?

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Eigenaren leegstaande stallen grijpen VABimpuls aan
Subsidie voor tien Brabantse rijksmonumenten
Gouden Duim voor Bettina Heefer van Hart4All
Komomleiding Haps officieel open: veiliger, leefbaarder en sneller
Commissaris van de Koning benoemt Marcel Fränzel als waarnemend burgemeester in Oosterhout
Brabant als kraamkamer van de eerste Hollandse quinoa keten

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 06-27745200.

