Verzoek om themabijeenkomst aan procedurevergadering
Datum:
Indiener(s):
Naam en telefoonnummer contactpersoon:

6 september 2018
De heer L.W.L. Pauli
De heer J. Overbeek tel. 06 51 009 806

1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

Europese programma’s als instrument voor provinciaal beleid.
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Provinciale Staten betrekken bij de resultaten van de lopende programma’s (2014-2020) en de
voorbereidingen van de nieuwe Europese programma’s (2021-2027).
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

We nodigen voor dit werkbezoek de voltallige Staten uit omdat Europese programma’s een breed scala aan
beleidsvelden beslaan. Door te kiezen voor een Statendag bieden we alle Statenleden de gelegenheid om
aanwezig te zijn.
Om het moment te markeren van resultaten in de huidige bestuursperiode van de provincie en de overgang
naar de nieuwe bestuursperiode van de provincie, met nieuwe spelregels, met name op het gebied van
provinciale cofinanciering voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), het Interreg VA en het
Operationeel programma Zuid-Nederland (OPZuid) bij een krimpende begroting.
De ideeën die het zittende college van Gedeputeerde Staten hierover heeft, worden gedeeld met Provinciale
Staten.
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☒ Informerend
☒Informatiebijeenkomst
☐Expertmeeting
☐Rondetafelgesprek
☐ Oordeelsvormend
☐ Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

We organiseren een werkbezoek van circa 2,5 uur op locatie bij een Brabants project.
Tijdens het eerste deel van het bezoekprogramma geeft de gedeputeerde u een actueel inzicht in het totaal
aan Europese programma’s die voor Brabant ingezet worden. Daarbij zoemt hij in op de programma’s die
de provincie cofinanciert en de resultaten die daarmee geboekt worden. Een goed voorbeeld daarvan is de
ontwikkeling van de fotonica-sector in Brabant. We nemen PS mee naar een proeflocatie op de TU/e om
tastbaar te maken dat het faciliteren van projecten met Europese middelen, zoals bijv. fotonica, op termijn
voor enorme impact kan hebben op het energieverbruik van onze digitale samenleving (maatschappelijke
opgave) én op de economische kracht van Brabant. Gekozen is voor dit project vanwege op de eerste
plaats de start met Europese middelen en op de tweede plaats de actualiteit van het fotonica dossier in
Brabant.
In het tweede deel van het werkbezoek kijken we vooruit naar de nieuwe periode van Europese
programma’s en de kansen die ze de provincie bieden bij de realisatie van de maatschappelijke opgaven.
Indien het werkbezoek niet inpasbaar is kan als terugval optie behandeling in het provinciehuis plaatsvinden.
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