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Onderwerp

Datum

Vergadering Provinciale Staten

11 december 201 8
Ons kenmerk

4453522

Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 14
december 2018, vanaf 12.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.
Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen op
de te behandelen voorstellen.

Statengriffie
Telefoon

Email

statengriffie@brabant.nl
Bijlage(n)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten
Aangepaste voor|opige agenda der Staten van vHjdag 14
december 2018
De vergadering begint om 12.30 uur.
I.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

II.

Actualiteit

III.

Datum

11 december 201 8
Ons kenmerk

4453522

Bespreekstukken
86/18

Statenvoorstel Energieagenda 2019-2030

In de Perspectiefnota d.d. 20 april 2018 hebben Provinciale Staten (PS) de
volgende bestuursopdracht aan Gedeputeerde Staten geformuleerd: Stel,
gezien de landelijke en Europese ontwikkelingen, een nieuwe integrale
Energieagenda 2030 op, en leg deze uiterlijk eind 2018 ter besluitvorming
aan PS voor inclusief personele consequenties. Gedeputeerde Staten stellen
PS voor de Energieagenda 2030 vast te stellen.
80/18

Statenvoorstel Brabantse Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht provincies tot het hebben van een omgevingsvisie.
De omgevingsvisie is het document waarin Provinciale Staten (PS) de
hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving vastleggen. De
basisopgave
betreft
werken
aan
veiligheid,
gezondheid
en
omgevingskwaliteit. De andere 4 hoofdopgaven hebben betrekking op de
Brabantse energietransitie, klimaatproof Brabant, de slimme netwerkstad en
een concurrerende, duurzame economie. Het vaststellen van de
omgevingsvisie met bijbehorende planMER is ingevolge de komende
Omgevingswet een bevoegdheid van PS. Gedeputeerde Staten stellen PS voor
de Brabantse Omgevingsvisie vast te stellen.
61/18

Statenvoorstel Achtste wijzigingsverordening
Legesverordening Noord-Brabant 2012

Op 21 september 2012 hebben Provinciale Staten de Legesverordening
Noord-Brabant 2012 vastgesteld. Met het oog op de jaarlijkse actualisering
van de tarieven is daarbij gekozen voor een opzet waarbij de tarieven zijn
opgenomen in een afzonderlijke tabel. Uitgaande van kostendekkende
tarieven leidt de kostenontwikkeling in de afgelopen periode voor een aantal
legesonderdelen in 2019 tot nieuwe tarieven. Om die reden dient de
tarieventabel 2019 te worden vastgesteld. Gedeputeerde Staten stellen
Provinciale Staten voor de tarieventabel vast te stellen.
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Datum

11 december 201 8

82/18

Statenvoorstel 4e (Slot) begrotingswijziging 2018

Ons kenmerk

4453522

en 1e begrotingswijziging 2019
De begroting 2018 is 10 november 201 7 door Provinciale Staten (PS)
vastgesteld. Sinds het vaststellen van de begroting 2018 zijn door PS drie
begrotingswijzigingen 201 8 vastgesteld. Deze 4e wijziging van de begroting
201 8 is tevens de slotwijziging van 2018 en is bedoeld om PS over de laatste
ontwikkelingen van het begrotingsjaar te informeren en de ramingen in de
begroting te actualiseren. De beleidsarme effecten van deze slotwijziging van
201 8 die hun doorwerking hebben naar 201 9 zijn verwerkt in de thans tevens
voorliggende 1e wijziging van de begroting 2019. Gedeputeerde Staten
stellen Provinciale Staten voor de 4e (Slot) begrotingswijziging 2018 en 1e
begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
90/18

Statenvoorstel Actualisatie gemeenschappelijke
regeling Zuidelijke Rekenkamer

Provinciale Staten worden gevraagd de Gemeenschappelijke Regeling
Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 201 8 vast te stellen. De
vigerende gemeenschappelijke regeling uit 2013 was op diverse punten
gedateerd; een actualisatie van de regeling was noodzakelijk. Provinciale
Staten Limburg stellen eveneens op 14 december 2018 de geactualiseerde
regeling vast.
42/18

Statenvoorstel Verantwoording fractiebudgetten
2017

Provinciale Staten worden gevraagd om vast te stellen de bijdrage per fractie
voor het boekjaar 201 7, de uitgaven per fractie voor het boekjaar 2017, de
maximaal toegestane reserve per fractie voor het boekjaar 2017, de
werkelijke reserve per fractie per einde van het boekjaar 201 7 en het van de
genoemde fracties terug te vorderen bedrag als gevolg van de overschrijding
van de maximale reserve.
IV.

Stemming
Er wordt gestemd over alle bovengenoemde bespreekstukken, alsmede
over
89/18

Ontwerpbesluit Lijst Ingekomen Stukken periode 1 november
2018 tot en met 21 november 2018
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Amendement A4 Ontwerpbesluit 68/1 8 Visie 'Gedeelde
mobiliteit is maatwerk' en uitwerking hiervan in een adaptieve
aanpak
68/18

Ontwerpbesluit Visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk' en
uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak
"

Motie M7 Toekomstplannen buurtbusvrijwilligers (VVD,
CDA, PVV, D66, PvdA, GL, 50PLUS, PvdD en LB)

"

Motie M10 Vervolg voor OV-werkgroep (CDA)

"

Motie M11a Plan voor rolstoelgebruikers in de bus (CDA)

"

Motie M12

"

Motie M13a P+R knooppunten (D66, CDA, PvdA, SP, CUSGP, GL en LB)

V.

11 december 201 8
Ons kenmerk

4453522

Zero emissie geen beletsel (PVV en LB)

63/18

Ontwerpbesluit Smart data: eerste stap richting een
vooraanstaande data-economie

74/18

Ontwerpbesluit Wijziging Waterverordening waterschap
Rivierenland

81/18

Ontwerpbesluit Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit
Luchthaven Seppe
"

Datum

Motie M14 Aanbevelingen NLR-rapport Luchthavenbesluit
Seppe overnemen (PvdD, CU-SGP, GL, LB)

Sluiting
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