Dagindeling 7 december 2018
09.00 – 09.20 uur

09.00 – 10.00 uur

Technische vragenronde

Inspreekmoment

-

Statenvoorstel 61/18 Achtste

1 persoon richt het woord tot de woordvoerders

wijzigingsverordening Legesverordening

Natuur en Milieu over het onderwerp PAS Leegveld

Noord-Brabant 2012 (thema Bestuur en

Deurne.

Financiën)

7 personen richten het woord tot de woordvoerders

Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-

Bestuur en Financiën over het onderwerp

2030 (thema Energie)

Samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en

-

Eindhoven.
Hart der Provincie 2

6 personen richten het woord tot de woordvoerders

09.20 - 09.45 uur

Mobiliteit over het onderwerp N279 Veghel-Asten.
Een overzicht van de insprekers is gepubliceerd bij

Rondvraagmoment

deze dagindeling.

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden
vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Tijdens het inspreekmoment wordt door inspreker

Een overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd

Martin Jacobs een petitie namens bedrijven en

bij deze dagindeling.

particulieren uit Gemert-Bakel en omliggende
gemeenten over de veranderingen aan de N279

-

Per vraag wordt spreektijd voor

aangeboden aan de technisch voorzitter.

vragensteller en beantwoording door
Gedeputeerde door voorzitter bepaald
-

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

09.45 - 11.30 uur

10.00 – 11.30 uur

Thema Bestuur en Financiën (oordeelsvormend)

Thema Natuur en Milieu (oordeelsvormend)

Samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en

Analyse ontwikkelruimte PAS en aanpassing

Eindhoven

beleidsregel natuurbescherming

Na een inleiding door Gedeputeerde Spierings gaan

Op 28 september 2018 zijn PS geïnformeerd over de

de woordvoerders met de gedeputeerde en met

aanpassing van de beleidsregel natuurbescherming.

elkaar in debat aan de hand van de

Doel van de bijeenkomst is om met de fracties en met

Statenmededeling Herindelingsadvies tot

de gedeputeerde het debat te voeren over de in

samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en

opdracht van GS uitgevoerde analyse van de uitgifte

Eindhoven van 29 november 2018. Waarbij ook

van ontwikkelruimte in het tweede PAS jaar in relatie

procesvragen onder meer in relatie tot de gevolgen

tot de beleidsregel natuurbescherming, de door GS

voor de Arhi-procedure naar aanleiding van de

aangepaste beleidsregel natuurbescherming en het

Statenmededeling en de antwoorden op

vervolgonderzoek van het BPO “Industrie in de PAS”.

openstaande vragen naar aanleiding van de

Tevens kan tijdens de bijeenkomst gesproken worden

themabijeenkomst van 23 november 2018 aan de

over de gevolgen van de uitspraak van het Europees

orde kunnen komen.

Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof.

Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie;

Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie;

-

Reactietijd GS is de helft van de

-

uitgesproken spreektijd.

Reactie GS is de helft van de uitgesproken
spreektijd.

Statenzaal

Hart der Provincie 3

11.30 - 13.00 uur

11.30 – 13.00 uur

Thema Energie (oordeelsvormend)

Thema Ruimte (informerend en

Energieagenda 2019-2030

oordeelsvormend)

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

Omgevingsvisie

thema Energie gaan met elkaar en met gedeputeerde

Tijdens deze themabijeenkomst worden PS

Spierings in gesprek over statenvoorstel 86/18

geïnformeerd over het gelopen proces, de

Energieagenda 2019-2030.

inspraakreacties, het MER-advies en het advies van
BrabantAdvies ten aanzien van de Brabantse

Voor deze bijeenkomst geldt:

omgevingsvisie. Daarnaast kunnen de fracties met

-

2 minuten spreektijd per fractie;

elkaar en met de gedeputeerde in gesprek over de

-

Reactie GS is de helft van de uitgesproken

concept-omgevingsvisie.

spreektijd.
Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie;

-

Reactie GS is de helft van de uitgesproken
spreektijd.

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

13.00 - 13.25 uur

13.00 – 13.25 uur

Lunch

Procedurevergadering en besloten Presidium (incl.

In de Statenlounge is een presentatie te zien van de

lunch)

uitwerking van de provinciale verkiezingscampagne
“Ik kies voor Brabant, omdat….”. Ook wordt een
terugkoppeling gegeven van het What If Lab
(onderzoek naar wat de Brabander beweegt).
Hart der Provincie 4
13.30 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering/ vaststellen agenda

2.

Actualiteit

Bespreekstukken


Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten (thema Mobiliteit)



Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven (thema Bestuur en Financiën)



Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne’ i.c.m.
Statenvoorstel 78/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan
“PAS Leegveld, Deurne” (thema Natuur en Milieu)



Statenvoorstel 68/18 Visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ en uitwerking hiervan in een adaptieve
aanpak (thema Mobiliteit)



Statenvoorstel 63/18 Smart data: eerste stap richting een vooraanstaande data-economie (thema

Economie en Internationalisering)



Statenvoorstel 74/18 Wijziging Waterverordening waterschap Rivierenland (thema Natuur en Milieu)



Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe (thema

Mobiliteit)
Stemming
Statenzaal

