Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
14 september 2021

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. Omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder

Gedeputeerde Staten hebben besloten een intrekkingsverzoek voor de omgevingsvergunning van het
Windpark Karolinapolder in behandeling te nemen en daarvoor de uitgebreide
voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen.
2. Campus Ontwikkelings Organisatie voor Brainport Industries Campus

Sinds 2014 is de provincie Noord-Brabant betrokken bij de ontwikkeling van de Brainport Industries
Campus (BIC) in Eindhoven. Een goede volgende stap zou kunnen zijn het opzetten van een Campus
Ontwikkelings Organisatie (COO). Deze COO is een kleine slagvaardige organisatie die het BIC
stimuleert, faciliteert en ondersteunt om onder meer te zorgen voor een goede synergie tussen
aanwezige organisaties, de komst van nieuwe organisaties mogelijk te maken en positionering van
BIC in het algemeen. De vraag daarbij is welke rol de provincie daarin moet hebben. Voorafgaand
aan deze beslissing is een aantal onderzoeken uitgevoerd en deze worden nu voorgelegd aan
Provinciale Staten. Later in het jaar kunnen Provinciale Staten namelijk wensen en bedenkingen
aangeven richting Gedeputeerde Staten voordat deze een definitief besluit nemen.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.

Statendag
17 september 2021 | 09.30 uur | Digitaal | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen digitaal bijeen voor een Statendag. Bekijk de dagindeling op
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2021/september/themadag-17september-2021

Weblogs van

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

Impuls huisvesting voor mensen met een verblijfsvergunning samen met oplossingen voor andere
woningzoekenden
Kuijpers in Helmond is voortaan Koninklijk

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.

