Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
11 september 2018

Besluiten
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. Steun voor de bij

Gedeputeerde Staten hebben de achtste wijziging van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant
2018 vastgesteld. Voor het onderdeel “Leefgebied van de bij” wordt in totaal € 750.000 beschikbaar
gesteld. De regeling richt zich enerzijds op het stimuleren van de volledige omschakeling naar
ecologisch wegbermbeheer van gemeenten buiten de bebouwde kom en anderzijds op structurele
veranderingen in de landbouw die ten goede komen aan het leefgebied van wilde bijen
2. Gedeputeerde Pauli aanwezig bij vijftigjarig bestaan Carl Zeiss

Gedeputeerde Pauli is aanwezig bij de viering van het 50-jarig bestaan van het Duitse bedrijf Carl
Zeiss, een belangrijke samenwerkingspartner van het Brabantse hightechbedrijf ASML. Gedeputeerde
Staten hebben besloten tot toestemming voor deze reis. De viering vindt plaats op 14 september in het
hoofdkantoor in Oberkochen. Gedeputeerde Pauli onderstreept met zijn aanwezigheid het belang van
steeds sterkere verbondenheid tussen bedrijven en overheden in Brabant en Baden-Württemberg.
3. Wijziging dienstregeling bussen Arriva en Hermes

Met ingang van 9 december 2018 vindt een aantal wijzigingen plaats in de dienstregeling van de drie
openbaar vervoerconcessies (bus) in Brabant. De vervoerders Arriva en Hermes hebben de
exploitatieplannen voor de concessies Oost- en West- respectievelijk Zuidoost-Brabant voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten. Zij hebben hiermee ingestemd. De exploitatieplannen zijn tot stand gekomen na
advisering door het Reizigersoverleg Brabant en de betrokken gemeenten. De dienstregeling wordt op
een aantal plaatsen beter omdat extra bussen worden ingezet om te voorzien in de grote vraag. Op
een aantal lijnen blijkt dat de vraag naar vervoer lager is, waardoor een frequentieverlaging
verantwoord is. Ook wordt begonnen met een aantal pilots met flexibel openbaar vervoer. In
november worden busreizigers uitvoerig door Arriva en Hermes geïnformeerd over de precieze
dienstregeling.

4. Innovatiemissie naar de Verenigde Staten

De provincie organiseert een innovatiemissie (van 30 september tot en met 10 oktober) naar de
Verenigde Staten. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met deelname aan de missie van
gedeputeerde Pauli. Meereizende kennisinstellingen kunnen tijdens de missie Amerikaanse
opdrachtgevers ontmoeten en zich aan hen presenteren op daarvoor georganiseerde bijeenkomsten.
Tijdens de reis verkent de provincie mogelijkheden voor intensievere samenwerking met de regio
Midwest en versterkt zij haar relaties met Amerikaanse bedrijven die (willen) investeren in Brabant.
5. Onderhoudsaannemer gemandateerd voor indienen vergunningsaanvragen

Gedeputeerde Staten hebben het dagelijks onderhoud van de provinciale wegen uitbesteed. Voor
sommige onderhoudswerkzaamheden zijn vergunningen, ontheffingen of toestemmingen nodig van
andere overheden. Alleen Gedeputeerde Staten of daartoe gemandateerde functionarissen zijn
bevoegd voor het opstellen, indienen en afwikkelen van aanvragen daartoe. Om de uitvoering van het
onderhoudscontract zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben Gedeputeerde Staten voornoemde
bevoegdheid gemandateerd aan haar onderhoudsaannemer.
6. Reactie op advies ‘Toerusten en innoveren’

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het rapport 'Toerusten en innoveren' van mei
2018, geschreven door BrabantAdvies. In dit ongevraagde advies staan aanbevelingen voor
verbetering van de arbeidsmarkt in Brabant. GS schrijven in een Statenmededeling dat de
voorgestelde acties een waardevolle aanvulling zijn op de activiteiten van verschillende
samenwerkingsverbanden van onderwijs, bedrijfsleven en overheid, zoals PACT en kennispact 3.0.
Verschillende voorgestelde acties sluiten aan op, of zijn al onderdeel van, het bestaande beleid van de
provincie.
7. Wijziging beleidsregel ontheffing luchtvaartgebruik terreinen Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp van de Eerste wijzigingsregeling beleidsregel ontheffing
luchtvaartgebruik terreinen Noord-Brabant vastgesteld. De beleidsregel geeft aan waaraan
Gedeputeerde Staten toetsen bij een verzoek om ontheffing te verlenen om bijvoorbeeld met een
helikopter op te stijgen van een terrein, niet zijnde een luchthaven. Met deze voorgestelde wijziging
wordt een bufferzone van 1000 meter tot Natura2000- en Stiltegebieden ingesteld. Binnen deze zone
mag niet worden opgestegen en/of geland tenzij de aanvrager kan aantonen dat aan de geluidsnorm
wordt voldaan. Daarnaast wordt de zogenoemde specifieke ontheffing ten behoeve van
(helikopter)rondvluchten bij evenementen gelimiteerd in het aantal toegestane vluchten en dagen voor
de vluchten. Hiermee kan gerichter worden gestuurd om geluidsoverlast tegen te gaan. De overige
wijzigingen zijn redactioneel en juridisch van aard. Het college legt de gewijzigde beleidsregel ter
inzage en stuurt een Statenmededeling naar Provinciale Staten.
8. Ontwerp-luchthavenregeling Agri Drone Port Reusel

Gedeputeerde Staten hebben een ontwerp-beschikking vastgesteld voor een luchthavenregeling als
bedoeld in artikel 8.64 Wet luchtvaart. De ontwerp-beschikking maakt het mogelijk om een luchthaven
aan de Postelsedijk 15 in Reusel te realiseren voor het testen van Remotely Piloted Aircraft System
(RPAS, ook bekend als drones) voor precisielandbouw. De luchthaven bestaat uit 3 start- en
landingsplaatsen van 9 vierkante meter per plaats ten behoeve van het opstijgen en landen met RPAS.
Gedeputeerde Staten geven de ontwerp-beschikking vrij voor terinzagelegging waarmee de
mogelijkheid bestaat tot het indienen van zienswijzen.

9. Pilot Wet natuurbescherming met nieuwe aanpak ontheffingverlening
soortenbescherming

Gedeputeerde Staten hebben aan de woningbouwcorporaties Thuisvester en Leystromen
gebiedsontheffingen verleend op grond van de Wet natuurbescherming. Deze ontheffingen stellen de
corporaties in de gelegenheid om de komende vijf jaar duizenden woningen in Noord-Brabant
natuurinclusief te renoveren. Dat houdt in dat de woningen duurzamer worden gemaakt, dat
procedures sneller kunnen verlopen en dat diersoorten, zoals huismussen, zwaluwen en vleermuizen,
adequaat worden beschermd.
10. Vastgestelde jaarstukken 2017 Brabantse omgevingsdiensten ODZOB en OMWB

De provincie heeft de vastgestelde jaarstukken 2017 van de Brabantse omgevingsdiensten OMWB en
ODZOB ter kennisname ontvangen. Zowel de ODZOB als de OMWB laten het positieve resultaat
terugvloeien naar de deelnemers. De jaarstukken 2017 van de ODBN worden in de loop van het
vierde kwartaal 2018 verwacht. In de provinciale jaarstukken 2017 is de relevante informatie al
zoveel als mogelijk verwerkt.
11. Voortgang van Brabant Europese Regio van de Gastronomie 2018

De twee campagnes binnen het jaarprogramma Brabant Europese Regio van de Gastronomie 2018
leveren resultaten op. In de innovatieve campagne We Are Food ontstaat een stevig netwerk dat focust
op Brabantse oplossingen voor het bredere voedselvraagstuk. Voor onder meer verspilling, korte
ketens en gezond eten op school zijn die oplossingen doorontwikkeld en in hun themamaand in de
spotlights gezet. Vier themamaanden volgen nog. Met de campagne Brabant Celebrates Food
bouwen de partners aan een beter food-imago bij bezoekers. Dat doen ze met het stimuleren en
ontsluiten van 250 food-evenementen, het uitnodigen van Europese bloggers en reisjournalisten samen
met NBTC en een uitgebreide mediacampagne in onze buurlanden.
12. Uitvoeringsprogramma Maintenance & Services 2017-2020

Gedeputeerde Staten hebben vorig jaar een programma vastgesteld voor versterking van de
onderhoudssector in Brabant (maintenance & servicessector). Zij informeren Provinciale Staten nu met
een statenmededeling over de voortgang van activiteiten en stellen voor om 5 miljoen euro te
reserveren voor de uitvoering van het programma tot en met 2020. Het college wil dit budget
gebruiken om bij te kunnen dragen aan projecten van partners op het gebied van motorenonderhoud,
nieuwe materialen, simulatie en 3D-printen. Zij zullen per project financiering toekennen.
Gedeputeerde Staten willen hiermee een impuls geven aan het cluster van bedrijven en
kennisinstellingen dat zich bezighoudt met onderhoud van onder andere vliegtuigen.

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.

Zuiderwaterlinie
12 september | 09.30 uur | Escharen - Grave| Henri Swinkels

In negentien etappes loopt gedeputeerde Henri Swinkels de Zuiderwaterlinie, van Bergen op Zoom tot
Grave, waar hij de laatste etappe op 16 september loopt en daarmee officieel het lange afstands
wandelpad langs de Zuiderwaterlinie officieel opent. Deze etappe loopt hij van Escharen naar Grave.
Werkbezoek North Sea Port
12 september | 13.00 uur | Gent | Christophe van der Maat

Onder leiding van gedeputeerde Christophe van der Maat brengt een gezelschap van
vertegenwoordigers van overheden en marktpartijen een bezoek naar North Sea Port (een fusie van
de havens van Terneuzen en Vlissingen) om te verkennen hoe de banden tussen de Brabant en de
North Sea Port kunnen worden versterkt. North Sea Port is een haven die een belangrijke rol speelt
voor de aan- en afvoer van bulkgoederen onder andere voor de agrifood-sector.
Jaarlijkse herdenking Brabantse gesneuvelden
12 september | 19:00 uur | Waalre | Wim van de Donk

In Waalre vindt in de Willibrorduskerk de jaarlijkse herdenking van de Brabantse gesneuvelden plaats.
Het thema dit jaar is ’vertel het verhaal’. De muzikale begeleiding is in handen van het Andels Fanfare
Corps. Na de herdenking vindt de kranslegging plaats in de provinciale gedenkplaats, het Oude
Wilibrorduskerkje.
Werkbezoek gemeente Asten
13 september | 09:00 uur | Asten| Wim van de Donk

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente Asten. Hij ontmoet het
college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en bezoekt
instellingen en bedrijven. Het werkbezoek wordt afgesloten met een kort persgesprek. Gemeentehuis
Asten, Koningsplein 3, Asten.
St. Janslyceum 100 jaar
13 september | 15:00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

Het st. janslyceum bestaat 100 jaar. De commissaris van de Koning neemt deel aan een forum over
onderwijs , Sweelinckplen 3, 5216 EG ’s-Hertogenbosch.
Statendag
14 september | 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.

Nieuwe rechtbank Brabant-Zeeland
14 september | 14.30 uur | Breda | Wim van de Donk

Z.M. de Koning opent de nieuwe rechtbank Brabant-Zeeland in Breda. De commissaris van de Koning
vergezelt hem daarbij. Stationsplein 10, 4815 GW Breda.
Brabant dag van GroenLinks
15 september | 10:00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning opent de Brabant dag van GroenLinks in de Hall of Fame in de
Spoorzone
Dag van de Democratie
15 september | op en vanaf 10:00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

De provincie Noord-Brabant houdt een Open Dag/Dag van de Democratie in het provinciehuis. Van
de 23e verdieping tot en met de atoomkelder is het provinciehuis toegankelijk, ook zijn er tal van
activiteiten rondom de democratie. De commissaris van de Koning woont de Open Dag/Dag van de
Democratie bij. Provinciehuis, Brabantlaan 1.
De Brabant Stoet

16 september | 14:00 uur | Bergen op Zoom | Wim van de Donk
De Brabant Stoet, een initiatief van de Hoeders van de Brabant Bokaal van het Prins Bernhard Cultuur
Fonds, gaat van start. Het is een unieke parade van loopcultuur uit het Brabant aan weerzijde van de
grens, van gilden, reuzen, fanfares en reenacters van bijvoorbeeld de bevrijding. De commissaris van
de Koning woont de Brabant Stoet bij. Onderdeel van de Stoet is de start van de Mars op de
Zuiderwaterlinie. Van Bergen op Zoom wordt naar Heusden gewandeld. Ook vanuit Grave, waar
gedeputeerde Henri Swinkels op hetzelfde moment het startschot geeft, wordt naar Heusden gelopen.
Daar vindt op 23 september de finale van de Mars op de Waterlinie plaats.
Onthulling Rein Welschenlaan
17 september | 15.30 uur | Eindhoven | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Van Merrienboer is een van de sprekers bij de feestelijke onthulling van de Rein
Welschenlaan in Eindhoven.
Deze laan is de toegangsweg naar de nieuwe innovatieve Brainport Industries Campus in Eindhoven.
Prinsjesdagborrel

18 september | 17:00 uur | Den Haag | Wim van de Donk
De jaarlijkse prinsjesdagborrel vindt plaats in de Haagsche Kluis, Plein 20. De leden van
Gedeputeerde Staten ontvangen daar gasten van de Eerste en Tweede Kamer en het kabinet. De
commissaris van de Koning spreekt.
Werkbezoek gemeente Boekel

19 september | 09:00 uur | Boekel | Wim van de Donk
De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente Boekel. Hij ontmoet het
college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en bezoekt
instellingen en bedrijven. Het werkbezoek wordt afgesloten met een kort persgesprek. Gemeentehuis
Boekel, St. Agathaplein 2.

Bijeenkomst van World Trade Centre Eindhoven

20 september | 11:00 uur | Vught | Wim van de Donk
De commissaris houdt een inleiding over de kracht van Brabant tijdens een bijeenkomst van het World
Trade Centre Eindhoven in kasteel Maurick.
Bijeenkomst Koninklijke Nederlandse Vereniging

20 september | 17:00 uur | Overloon | Wim van de Donk
De commissaris van de Koning houdt een lezing tijdens een bijeenkomst van de businessclub van
Koninklijke Nederlandse Vereniging. Onze Luchtmacht in het museum Overloon.
700-jarig bestaan Lieve Vrouwe Broederschap

23 september | 14.30 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk
Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap vindt in de St.
Jan een concert plaats dat bijgewoond wordt door HKH prinses Beatrix. De commissaris van de
Koning vergezelt haar.

Weblogs van
Anne-Marie Spierings: Energietransitie: geen ontsnappen aan!

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Open Dag/Dag van de Democratie in Brabants provinciehuis met Marianne Vos en Nasser el Jackson
Negatief zwemadvies Beekse Bergen zone 2 Hilvarenbeek
Extra steun provincie voor Brabantse urban sport en culture
Succesvol fietsstimuleringsprogramma B-Riders krijgt vervolg
Overheid en bedrijfsleven slaan handen ineen voor structurele oplossing vrachtautoparkeren

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.

