Dagindeling 22 februari 2019
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.
9.00 – 10.00 uur

9.00 – 9.30 uur

Thema Energie (informerend)

Rondvraagmoment

Provinciehuis als E-catcher

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

Tijdens deze bijeenkomst worden PS naar aanleiding

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

van de motie ‘Het Provinciehuis als innovatieve E-

Statenleden hebben tot dinsdag 19 februari 2019

catcher’ geïnformeerd over de plannen en de eerste

12.00 uur gelegenheid om vragen in te dienen. Een

ontwerpen om het provinciehuis de komende jaren te

overzicht van ingediende vragen wordt gepubliceerd

verduurzamen. Na de presentatie door de provincie,

bij de aangepaste dagindeling.

NBArchitecten en Engie is er gelegenheid voor het
stellen van vragen.

-

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

10.00 – 11.15 uur

9.30 - 11.00 uur

Thema Samenleving (informerend en

Thema Ruimte/Natuur en milieu (informerend)

oordeelsvormend)

Rondetafelgesprek/expertmeeting natuurbeheerplan

Evaluatie programma Versterken Sociale Veerkracht

Deurnsche Peel

Tijdens deze themabijeenkomst worden PS

Doel van het rondetafelgesprek is om de fracties de

geïnformeerd over de Evaluatie betreffende het

gelegenheid te bieden informatie op te halen over:

programma Versterken Sociale Veerkracht en de

-

fracties en gedeputeerde Swinkels aan de hand van

de uitvoeringswerkzaamheden in de Peel op
basis van het natuurbeheerplan;

aandachtspunten uit de evaluatie. Tevens kunnen de
-

de wijze van monitoring over de voortgang van

de Statenmededeling ‘Evaluatie ex art. 217a

de effecten op flora, fauna en natschade in

Provinciewet betreffende het programma Versterken

relatie tot de lange termijn doelstellingen.

Sociale Veerkracht’ met elkaar in debat gaan en

Aan de hand van de informatie kunnen PS bepalen of

aandachtspunten meegeven voor verbetering van het

een jaarlijkse monitoring voldoende frequent is om de

programma. Eventuele informerende vragen kunnen

voortgang te kunnen volgen en of bijstelling van het

worden meegenomen in de spreektijd van de fracties.

natuurbeheerplan noodzakelijk is.

Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie;

-

reactie GS is de helft van de uitgesproken
spreektijd.

Hart der Provincie 2

Statenzaal

11.15 - 12.30 uur

11.00 – 12.00 uur
Thema Natuur en Milieu (oordeelsvormend)

Thema Samenleving (informerend en

Toezichtsbijdrage opengestelde natuurgebieden en

oordeelsvormend)

uitrusting BOA’s

Tussenevaluatie Beleidskader Erfgoed 2016-2020

Tijdens deze bijeenkomst kunnen de fracties met

Tijdens deze themabijeenkomst worden PS

elkaar en met de gedeputeerde in gesprek over de

geïnformeerd over de tussenevaluatie

voorgestelde inzet van de extra toezichtsbijdrage

Uitvoeringsprogramma Beleidskader erfgoed 2016-

voor opengestelde natuurgebieden. Tevens kan

2020 en de aandachtspunten uit de tussenevaluatie.

gesproken over de uitrusting en bevoegdheden van

Tevens kunnen de fracties en gedeputeerde Swinkels

BOA’s bij toezicht en handhaving in het buitengebied.

aan de hand van de Statenmededeling
‘Tussenevaluatie Beleidskader erfgoed 2016-2020’

Voor deze bijeenkomst geldt:

met elkaar in debat gaan en aandachtspunten

-

2 minuten spreektijd per fractie;

meegeven voor verbetering van de uitvoering van het

-

reactie GS is de helft van de uitgesproken

erfgoedbeleid of borging van de ontwikkelgerichte

spreektijd.

aanpak van de resterende periode tot en met 2020.
Eventuele informerende vragen kunnen worden
meegenomen in de spreektijd van de fracties.
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

12.30 - 13.30 uur

12.00 – 13.00 uur

Platform P&C (incl lunch)

Inspreekmoment

Boardletter 2018 EY, evaluatie P&C-cyclus en

Insprekers hebben tot dinsdag 19 februari 2019

overdracht vanuit het platform naar volgende

12.00 uur gelegenheid om zich aan te melden voor

Statenperiode. In aanwezigheid van de

het inspreekmoment.

huisaccountant.
Hart der Provincie 2

Statenzaal
13.00 – 13.30 uur
Procedurevergadering (incl. lunch)
Hart der Provincie 4

13.30 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Actualiteit

Bespreekstuk (incl. Stemming)
1.

Statenvoorstel 17/19 Geldigheid Burgerinitiatief ‘Met spoed een besluit nemen over herindeling van
Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen’ (thema Bestuur

en Financiën)

Bespreekstukken
2.

Statenvoorstel 18/19 Inhoudelijke behandeling burgerinitiatief ‘Met spoed een besluit nemen over
herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018
verwerpen’(thema Bestuur en Financiën)

3.

Statenvoorstel 15/19 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren ‘Voor elke Brabander een boom’ (thema

Natuur en Milieu)
4.

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

5.

Statenvoorstel 12/19 Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant (thema Bestuur

en Financiën)
6.

Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant (thema

Bestuur en Financiën)
Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken alsmede over:


Ontwerpbesluit 16/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 10 januari 2019 t/m 30 januari 2019



Ontwerpbesluit 11/19 Notulen van de PS-vergadering 14 december 2018



Ontwerpbesluit 60/18 I Derde wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Brabantse
Delta 2008



Ontwerpbesluit 60/18 II Derde wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel
2008



Ontwerpbesluit 60/18 III Derde wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Aa en Maas
2008

Statenzaal

