
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten 
 27 november 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. Strategie Zuid-Nederland voor nieuwe periode Europese programma’s 

Op 31 december 2020 loopt de huidige programmaperiode van de Europese Structuur- en 

Investeringsfondsen af. De drie Zuidelijke provincies ontwikkelen een gezamenlijke visie waarin zij 

vastleggen hoe zij in de nieuwe periode Europese programma’s willen inzetten voor versterking van de 

regionale economie en innovatiekracht. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten over de eerste 

uitgangspunten voor deze visie. 

 

2. Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden  

Gedeputeerde Staten hebben een nieuwe Bijdrageverordening Deltaplan hoge zandgronden Noord-

Brabant opgesteld voor 2019-2021. De provincie kan hierdoor in deze periode de Rijksmiddelen uit 

het Deltafonds beschikbaar stellen aan de waterschappen. In totaal gaat het om 8,2 miljoen euro, 

bestemd voor een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening op de hoge zandgronden. 

 

3. Vaststellen provinciaal inpassingsplan (PIP) "PAS Leegveld, Deurne"  

Er is één grenscorrectie doorgevoerd in het provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”, zoals  

dat ter besluitvorming is voorgelegd aan Provinciale Staten. Met deze correctie is de begrenzing van 

het PIP in overeenstemming met de kadastrale ondergronden en de feitelijke situatie. Provinciale Staten 

behandelen het inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne” op 7 december 2018. 

 

4. Actieagenda Vakantieparken 

Tijdens de Vakantieparkentop op 29 november 2018 ondertekent gedeputeerde Van Merrienboer 

namens de provincie Noord-Brabant de landelijke actieagenda vakantieparken. Andere 

ondertekenaars zijn de minister van Binnenlandse Zaken, de provincies Gelderland en Drenthe, VNG 

en RECRON. Met de agenda beogen de partijen de integraliteit in de aanpak van kwetsbare 

recreatieparken te versterken en kansen voor toerisme en ondernemerschap te belichten. 

 

 

 

 

http://www.brabant.nl/statenvragen


5. Tussentijdse evaluatie Brabantse aanpak leegstand 

Onderzoeksbureau het PON heeft een tussentijdse evaluatie uitgevoerd op het programma Brabantse  

aanpak Leegstand, waarbij met name is gekeken naar de aanpak van vrijkomende agrarische 

bebouwing (VAB’s). Het onderzoek is positief over de wijze waarop de provincie zorgt voor 

objectieve en gedetailleerde leegstandscijfers. Ook benoemt het onderzoek de positieve effecten van 

de voucherregeling VABIMPULS en de takforce VAB’s, waarbij inmiddels 35 Brabantse gemeenten zijn 

aangesloten. De onderzoekers bevelen de provincie onder meer aan om nog meer inzet te richten op 

het integraal bespreken van casuïstiek en het meer delen van data. 

 

6. Begrotingswijziging 

Met de slotwijziging 2018 informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de laatste 

ontwikkelingen van het begrotingsjaar 2018. Ook leggen Gedeputeerde Staten de 1e 

begrotingswijziging 2019 ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Daarin zijn behalve de 

effecten van de slotwijziging 2018, ook de effecten van de besluitvorming over de begroting 2019 

verwerkt. 

 

 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. 

 

 

Vakantieparkentop 

29 november | 13.00 uur | Radio Kootwijk | Erik van Merrienboer 

Tijdens de Vakantieparkentop presenteert de minister van Binnenlandse Zaken samen met de betrokken 

partners, waaronder de provincie Noord-Brabant, de nationale actieagenda Vakantieparken. Doel 

van de agenda is om samenwerking tussen overheden en relevante maatschappelijke organisaties te 

versterken om de vitaliteit van Nederlandse vakantieparken te verbeteren. Tijdens de 

Vakantieparkentop ondertekent gedeputeerde Erik van Merrienboer de aanpak namens de provincie 

Noord-Brabant.  

 

Tentoonstelling Van Gogh 

30 november | 14.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk 

In het provinciehuis opent de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de tentoonstelling ‘In de 

voetsporen van Van Gogh’. Tevens wordt ook het gelijknamige boek gepresenteerd. 

 

Congres Thorbecke Leerstoel 

30 november | 15.00 uur | Den Haag | Erik van Merrienboer 

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens de lancering van de, mede in 

opdracht van Provincie Noord-Brabant ontwikkelde, Routekaart Financieren in Netwerken. Hij gaat 

hierbij in gesprek met gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en Job Cohen, hoogleraar 

van de Thorbeckeleerstoel, die aansluitend zijn afscheidsrede als hoogleraar houdt. 

 

 

 

 

 



Brabant Bokalen 

3 december | 15:00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk 

In het provinciehuis reikt de commissaris van de Koning de ‘Brabant Bokalen ‘van het prins Bernhard 

Cultuurfonds uit. Dit is een eerbetoon aan mensen die zich op het gebied van cultuur en natuur in 

Brabant verdienstelijk hebben gemaakt. 

 

Uitreiking certificaat cursus 

7 december | 10:00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk 

Provinciale Staten hebben een cursus georganiseerd voor mensen die politiek actief willen worden. De 

commissaris, Wim van de Donk, reikt aan de deelnemers, die de cursus hebben afgerond, een 

certificaat uit. 

 

De KBO- Brabant jubileert 

8 december | 10: 00 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk 

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent het jubileumcongres in de Avans Hogeschool 

aan de onderwijsboulevard. 

 

Profielschets nieuwe burgemeester 

10 december | 20:00 uur | Zundert | Wim van de Donk 

Tijdens een bijzondere raadsvergadering neemt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de 

profielschets voor een nieuwe burgemeester van die gemeente in ontvangst. 

 

Installatie burgemeester in Best 

11 december | 19:00 uur | Best | Wim van de Donk 

Tijdens een bijzondere raadsvergadering installeert de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, 

Hans Ubachs als burgemeester van de gemeente Best. 

   

 Weblogs van  

  

Anne-Marie Spierings: Niet het vele is goed, maar het goede is veel 

 

 

 Recente persberichten  

   

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

 

 

Boskalis gaat nieuwe N69 bouwen en maakt de weg energie-neutraal  

Waarnemend burgemeester voor de nieuwe gemeente Altena 

Rodenborch College Rosmalen wint Water Challenge 

Onderzoek naar mening van fietsers over toekomstige snelfietsroutes 

Uitgifte kaarten Nieuwjaarsconcerten 2019 provincie 

Waarnemend burgemeester voor Boxtel 

Overzicht besluiten Provinciale Staten 23 november 2018 

Rijk en regio investeren € 37 miljoen extra in aanpak N65 

Rijk en regio: aanpak A67 en N65 en spooroverwegen Rijen 

Commissarispenning voor Roel Agusteijn bij afscheid als waarnemend burgemeester Heusden 

In Heukelom krijgen koeien een eigen tuin 
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Bioboerderij ’t Schop heeft positieve en belangrijke boodschap over eten 

 

 

   

 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. 
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