
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Statenfractie PVV 

Postbus 90151 

5200 MC  'S-HERTOGENBOSCH 

 

Onderwerp 
Beantwoording technische vragen 

 

 

 

Geachte heer van den Hoven, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

27 juli 2022 

Ons kenmerk 

/  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

B.B. (Bregje) Lankveld 

Telefoon 

(06) 52 79 44 60 

Email 

blankveld@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 25 juli 2022 heeft u namens de PVV fractie technische vragen 

gesteld over de publicatie van de portefeuilleverdeling.  

 

Onderstaand treft u de vraag en het antwoord daarop. 

 

1. Op 21 juli jl. is de nieuwe portefeuilleverdeling van GS gepubliceerd in het 
provinciaal blad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-
8686.html  Zoals in de publicatie te zien is, dateert dit besluit echter al van 25 
januari.   Onze fractie heeft daarom de volgende vraag: Waarom is dit 
besluit van 25 januari pas op 21 juli gepubliceerd? 
Antwoord:  

Per abuis is het besluit van 25 januari niet direct gepubliceerd in het 

provinciaal blad. Dit is hersteld door het alsnog, op 21 juli, te publiceren in 

het provinciaal blad. Het gaat daarbij om een actualisatie naar aanleiding 

van de bestuurswissel van Christophe van der Maat naar Suzanne Otters. De 

portefeuilleverdeling wordt op de provinciale website vermeld en indien nodig 

geactualiseerd. Zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van het Addendum op het 

Bestuursakkoord 2020-2023, ‘‘Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant” 

op 16 juli 2021. 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-8686.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-8686.html


 

 

 
 

Datum 

27 juli 2022 

Ons kenmerk 

/ 

  2/2 

 

Met vriendelijke groet, 

 

B.B. Lankveld 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Statenfractie PVV 

Postbus 90151 

5200 MC  'S-HERTOGENBOSCH 

 

Onderwerp 
Beantwoording technische vragen 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

27 juli 2022 

Ons kenmerk 

/  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

B.B. (Bregje) Lankveld 

Telefoon 

(06) 52 79 44 60 

Email 

blankveld@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 25 juli 2022 heeft u namens de PVV fractie technische vragen over 

Publicatie portefeuilleverdeling GS gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Op 21 juli jl. is de nieuwe portefeuilleverdeling van GS gepubliceerd in het 
provinciaal blad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-
8686.html. Zoals in de publicatie te zien is, dateert dit besluit echter al van 25 
januari.   Onze fractie heeft daarom de volgende vraag: Waarom is dit 
besluit van 25 januari pas op 21 juli gepubliceerd? 
Antwoord:  

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

B.B. Lankveld 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


