
Dagindeling 12 april 2019 

Let op. De tijdstippen en locaties kunnen nog veranderen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de 

Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. 

 

   Groep 1: Statenleden A t/m K         Groep 2: Statenleden L t/m Z 

9.30 – 11.00 uur 

 

Integriteit en ondermijning 

U wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden 

meegenomen op welke wijze u als 

volksvertegenwoordiger te maken kunt krijgen 

met integriteitskwesties en ondermijning. Ook 

wordt stilgestaan bij informatieveiligheid. 

Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de 

gedragscode integriteit en wordt een 

integriteitscasus besproken.  

 

Hart der Provincie 4 

9.30 – 11.00 uur 

 

Planning en control 

De provinciale beleids- en P&C-cyclus wordt 

toegelicht.  Welke rol hebben de Staten hierbij? 

en welke invloed kan PS op welk moment 

hebben?  

 

 

 

 

 

Hart der Provincie 2 

11.00 – 12.30 uur 

 
Planning en control 

Zie omschrijving hierboven 

 

Hart der Provincie 2 

11.00 – 12.30 uur 

 

Integriteit en ondermijning 

Zie omschrijving hierboven 

 

Hart der Provincie 4 

12.30 – 13.30 uur 

Lunch 

13.30 – 15.00 uur 

 

Verbonden partijen 

De provincie heeft verschillende 

samenwerkingsverbanden, de zogenaamde 

“verbonden partijen”. Welke rol en 

betrokkenheid heeft de provincie hierbij en 

welke verschillen zijn er tussen de verschillende 

verbonden partijen? Specifieke aandacht gaat 

uit naar de rol van PS en GS bij de 

omgevingsdiensten. Welke rol hebben PS bij de 

verschillende P&C documenten van de diensten? 

Op welke manier kunnen PS sturen op de 

jaarlijkse opdracht aan de omgevingsdiensten?  

 

Hart der Provincie 2 

 

13.30 – 15.00 uur 

 

Omgevingswet en omgevingsvisie 

Tijdens deze bijeenkomst maken de statenleden, 

op hoofdlijnen, kennis met de Omgevingswet. 

Centraal staat de bewustwording over de 

veranderingen die de Omgevingswet gaat 

hebben op de rolverdeling PS/GS en tussen 

overheden. Hierover gaan de statenleden met 

elkaar in gesprek. 

 

 

 

 

 

Hart der Provincie 3  

 

15.00 – 16.30 uur 

 

Omgevingswet en omgevingsvisie 

Zie omschrijving hierboven 

 

Hart der Provincie 3 

15.00 – 16.30 uur 

 

Verbonden partijen 

Zie omschrijving hierboven 

 

Hart der Provincie 2 



 


