Dagindeling 1 februari 2019
09.00 – 9.30 uur
Technische vragenronde
-

Statenvoorstel 01/19 Toestemming
Provinciale Staten tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

(Thema Natuur en Milieu)
Hart der Provincie 2
9.30 - 10.30 uur

09.15 – 10.00 uur

Woordvoerdersoverleg Bestuur en Financiën

Rondvraagmoment

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

thema Bestuur en Financiën en de Commissaris van

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

de Koning en Gedeputeerden Spierings en Van

Een overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd

Merrienboer komen bijeen. De Commissaris en de

bij deze dagindeling.

Gedeputeerden geven een doorkijk in de strategische
beleidsagenda en de lange termijn agenda. Verder

-

en beantwoording door Gedeputeerde door

komt de stand van zaken van aangenomen moties en

voorzitter bepaald

toezeggingen aan de orde. De fractie van de VVD en
Gedeputeerde Spierings hebben bespreekpunten
voor het woordvoerdersoverleg aangedragen.

Per vraag wordt spreektijd voor vragensteller

-

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen.

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

10.30 - 11.30 uur

10.00 – 11.30 uur

Thema Natuur en Milieu (informerend)

Thema Ruimte (informerend)

Eindrapportage Landschappen van Allure

Rondetafelgesprek vitaliteit vakantieparken

Tijdens deze themabijeenkomst worden PS nader

Doel van het rondetafelgesprek is om de fracties de

geïnformeerd over de eindbeoordeling van het

gelegenheid te bieden informatie en ervaringen over

investeringsprogramma “Landschappen van Allure”.

de vitaliteit van vakantieparken bij de verschillende
stakeholders op te halen. Deze informatie kan dienen
als input op dit dossier voor het nieuwe

Hart der Provincie 2

bestuursakkoord/bestuursperiode.
Voorafgaand aan het gesprek wordt een korte
toelichting door gedeputeerde Van Merrienboer en
het onderzoeksbureau ZKA gegeven over het door
ZKA uitgevoerde onderzoek “Vitaliteitsonderzoek
verblijfsrecreatie Noord-Brabant”.
Statenzaal

11.30 - 13.00 uur

11.30 – 13.00 uur

Thema Natuur en Milieu (informerend en

Thema Economie en Internationalisering

oordeelsvormend)

(informerend en oordeelsvormend)

VTH-beleid en VTH-opdracht

Duurzame economie

Tijdens deze bijeenkomst worden PS, aan de hand

Tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst worden

van de opdracht aan de omgevingsdiensten,

PS geïnformeerd door experts van BOM,

geïnformeerd over de sturingsmogelijkheden die PS

BrabantAdvies, BrabantKennis en Telos over de door

hebben op de inhoud van deze VTH-opdracht.

hen ontwikkelde Barometer Brabantse
Concurrentiekracht en is er gelegenheid tot het stellen

Voor deze bijeenkomst geldt:

van vragen aan de experts. Tijdens het tweede deel

-

2 minuten spreektijd per fractie;

van de bijeenkomst vindt tussen de fracties onderling

-

reactie GS is de helft van de uitgesproken

een politieke uitwisseling plaats over de keuzes die

spreektijd.

gemaakt kunnen worden om te komen tot een
duurzame en sterke economie voor alle Brabanders.
Als achterliggende informatie voor de politieke
uitwisseling zijn twee statenmededelingen bijgevoegd.

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

13.00 – 13.15 uur

13.15 – 13.30 uur

Aanbiedingsmoment

Procedurevergadering (incl. lunch)

BrabantAdvies biedt het advies Bestuurlijke
Vernieuwing aan Provinciale Staten aan. Namens de
Staten zal de CdK, vanuit zijn rol als voorzitter PS en
in aanwezigheid van de vice- en fractievoorzitters, het
advies in ontvangst nemen.
Statenlounge

Hart der Provincie 4

13.30 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Actualiteit

Bespreekstukken


Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021 (thema Natuur

en Milieu)


Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas,
Brabantse Delta en De Dommel (thema Natuur en Milieu)



Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk
vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren (thema Bestuur en Financiën)

Circa 17.00 uur Stemming

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken waarvan de beraadslaging voor 17.00 uur is
afgerond, alsmede over


Ontwerpbesluit 03/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 22 november 2018 t/m 5 december 2018



Ontwerpbesluit 09/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 6 december 2018 t/m 9 januari 2019



Ontwerpbesluit 04/19 Notulen van de PS-vergadering 8 november 2018



Ontwerpbesluit 06/19 Notulen van de PS-vergadering 9 november 2018



Ontwerpbesluit 07/19 Notulen van de PS-vergadering 23 november 2018



Ontwerpbesluit 08/19 Notulen van de PS-vergadering 7 december 2018

Statenzaal

