Voorlopige dagindeling 14 december 2018
Let op. De tijdstippen en locaties kunnen nog veranderen als gevolg van de actualiteit. In de week van de
Statendag vindt u op woensdag de aangepaste dagindeling met definitieve tijden en locaties via
www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel en de betreffende Statendag. Heeft u vragen? Neem gerust contact op
met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278.
09.00 – 9.30 uur

09.30 – 10.00 uur

Technische vragenronde

Rondvraagmoment

-

Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

(thema Natuur en Milieu)

Statenleden hebben tot dinsdag 11 december 2018
12.00 uur gelegenheid om vragen in te dienen. Een
overzicht van ingediende vragen wordt gepubliceerd
bij de aangepaste dagindeling.
-

Per vraag wordt spreektijd voor
vragensteller en beantwoording door
Gedeputeerde door voorzitter bepaald

-

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

09.30 – 10.15 uur

10.00 – 10.30 uur

Woordvoerdersoverleg Landbouw

Inspreekmoment

De woordvoerders van Provinciale Staten van het
thema Landbouw en gedeputeerde Spierings komen
bijeen. De Gedeputeerde geeft een doorkijk in de
strategische beleidsagenda en de lange termijn
agenda. Verder komt de stand van zaken van
aangenomen moties en toezeggingen aan de orde.
De fractie van GroenLinks en gedeputeerde Spierings
hebben bespreekpunten voor het
woordvoerdersoverleg aangedragen.
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

10.15 – 11.00 uur

10.30 – 12.00 uur

Woordvoerdersoverleg Energie

Thema Natuur en Milieu (informerend en

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

oordeelsvormend)

thema Energie en gedeputeerde Spierings komen

Lange termijn grondwaterbeleid

bijeen. De gedeputeerde geeft een doorkijk in de

Tijdens het informerende deel van deze bijeenkomst

strategische beleidsagenda en de lange termijn

wordt de urgentie van nieuw grondwaterbeleid

agenda. Verder komt de stand van zaken van

geschetst en wordt op ambtelijk niveau een toelichting

aangenomen moties en toezeggingen aan de orde.

De fractie van 50PLUS en gedeputeerde Spierings

gegeven op de benodigde reikwijdte van nieuw te

hebben bespreekpunten voor het

ontwikkelen grondwaterbeleid.

woordvoerdersoverleg aangedragen.

Tijdens het oordeelsvormende deel kunnen de
fracties, aan de hand van de statenmededeling met
daarin drie geschetste scenario’s en de toelichting,
met elkaar en met de gedeputeerde in gesprek over
de richting van het toekomstige grondwaterbeleid.
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

11.00 - 12.00 uur

12.00 – 12.30 uur

Platform Internationalisering

Procedurevergadering / Presidium (incl. lunch)

Tijdens deze bijeenkomst worden de platformleden
bijgepraat over de toekomst van het Cohesiebeleid,

Hart der Provincie 4

actualiteit rondom Brexit en activiteiten van de
provincie op het vlak van internationale
samenwerking.
Hart der Provincie 2
12.30 uur Aanvang PS
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Actualiteit

Bespreekstukken


Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030



Statenvoorstel 80/18 Brabantse Omgevingsvisie



Statenvoorstel 61/18 Achtste wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012



Statenvoorstel 82/18 4e (Slot) begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019



Statenvoorstel 90/18 Actualisatie gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer



Statenvoorstel 42/18 Fractieverantwoording 2017

Stemming

Er wordt gestemd over alle bovengenoemde bespreekstukken, alsmede over


Ontwerpbesluit 89/18 Lijst Ingekomen Stukken periode 1 november 2018 t/m 21 november 2018

Statenzaal

