Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
18 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. Uitgangspunten Energieagenda 2019-2030

Gedeputeerde Staten stellen een nieuwe provinciale Energieagenda 2019-2030 op die aansluit bij het
klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaat- en Energieakkoord. Ter voorbereiding hierop
hebben Gedeputeerde Staten de uitgangspunten voor de energieagenda geformuleerd. Die
uitgangspunten zijn daarmee input voor de menings- en besluitvorming van Provinciale Staten.
Gedeputeerde Staten willen de energieagenda eind dit jaar definitief ter besluitvorming aan
Provinciale Staten voorleggen.

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.

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.
Vrachtwagenparkeren
19 september | 14.00 uur | Etten-Leur | Christophe van der Maat

Gedeputeerde Christophe van der Maat ondertekent samen met bestuurders van 19 gemeenten, het
havenbedrijf Moerdijk en de politie een overeenkomst waarin ze toezeggen zich samen in te gaan
spannen voor het oplossen van de problemen met vrachtwagenparkeren in West-Brabant.
Stadskantoor Etten-Leur, Roosendaalseweg 4, Etten-Leur

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.
Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht

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.
Illustere 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.
750 jaar gemeente Roosendaal
23 september | 20:15 uur | Roosendaal | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning bezoekt de voorstelling ‘Kijk ons.. Roosendaal” op de markt. De
voorstelling staat in het teken van het 750-jarig bestaan van de stad.
Werkbezoek gemeente Laarbeek
26 september | 09:00 uur | Laarbeek | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente Laarbeek. Hij spreekt met het
college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en bezoekt
bedrijven, organisaties en instellingen. Het bezoek wordt afgerond met een kort persgesprek in het
gemeentehuis.
Werkbezoek de Levende Beerse
29 september | 08:30 uur | Vessem | Erik van Merrienboer

Op zaterdag 29 september bezoekt gedeputeerde Erik van Merrienboer de Levende Beerse in
Vessem. Hij doet dit samen met raadsleden van de gemeenten Eersel en Oirschot en bestuursleden van
Waterschap De Dommel en Stichting Brabants Landschap. Centraal in deze gebiedsontwikkeling staat
onder meer het klimaatbestendig maken van het beekdal in combinatie met herstel van de
landschappelijke en ecologische kwaliteiten, de realisatie van natuur en het stimuleren van biologische
en natuurinclusieve landbouw.

Weblogs van
Erik van Merrienboer: Ondermijningsscan voor ondernemers in het buitengebied
Grenzen verleggen met de binnensteden in ‘Wonderful Copenhagen’

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Gedeputeerde Swinkels wandelt laatste etappe Zuiderwaterlininie
Open Dag/Dag van de Democratie in Brabants provinciehuis succes
Overzicht besluiten Provinciale Staten 14 september 2018
Provinciale Staten nemen afscheid van Tineke Klitsie
Nu ook negatief zwemadvies Beekse Bergen zone 1
Wandelpad, bezoekerscentrum en Mars zondag in Grave
Provincie: zuiniger omspringen met grondwater
Tiny Forest verbindt buurt met natuur

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.

