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Geachte dames en heren,

K. ten Cate
Afdeling

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag
22 januari 2016, vanaf 13.15 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Griffie
Bijlage(n)
div.

Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen
op de te behandelen voorstellen.

E-mail
statengriffie@brabant.nl

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

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

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 22 januari 2016
De vergadering begint om 13.15 uur.
I.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

II.

Vragenhalfuur

III. Interpellatie
IV. Actuele moties
V.

Stemming

84/15 Notulen van PS 23 oktober 2015
88/15 Notulen van PS 13 november 2015
90/15 Notulen van PS 20 november 2015
91/15 Lijst Ingekomen Stukken 24 oktober 2015 tot en met 20
november 2015
89/15 Lijst Ingekomen Stukken 21 november 2015 tot en met 18
december 2015
VI. Bespreekstukken inclusief stemming
54/15 Verstrekken van lening aan Leisure bedrijven en bijdragen aan
het Leisure ontwikkelfonds
Safaripark Beekse Bergen, Efteling, en Midpoint hebben de provincie gevraagd bij te
dragen aan een Leisureontwikkelfonds (LOF). Deze aanvraag is mede ondertekend
door Agrifood Capital, de Regio West-Brabant, NHTV, TOP-Brabant en VisitBrabant.
Doel van dit LOF is versterking van de concurrentiepositie van de Brabantse leisure
sector. Met innovatieve projecten en initiatieven, die voortkomen uit cross-overs met
andere sectoren. Zo worden de gestelde doelen voor de vrijetijdseconomie sneller
behaald: meer banen en meer bestedingen door meer bezoekers in Brabant en het
leveren van een bijdrage aan andere opgaves zoals cultuur, agrifood en natuur,
waarvoor de vrijetijdseconomie een etalage kan bieden.
87/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABOaanvraag onderdeel Strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) N279 Noord
Provinciale Staten hebben op 21 juni 2013 het Provinciaal Inpassingsplan N 279
Noord vastgesteld. Vervolgens bleek dat de geprojecteerde fietsbrug hoger moest
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worden dan de maximale hoogte die in het PIP is opgenomen. Om deze situatie te
wijzigen heeft het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten) een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend. Voorwaarde voor het kunnen verlenen van deze
omgevingsvergunning is dat Provinciale Staten een verklaring van geen bedenkingen
(vvgb) afgeeft op het onderdeel strijdig gebruik (ruimtelijke ordening).
81/15 Eerste wijzigingsverordening Verordening systematisch
toezichtinformatie
Het interbestuurlijk toezicht is het toezicht dat de provincie houdt op gemeenten,
gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Dit is een wettelijke taak. In juni
2015 hebben wij u in dat kader de beleidsevaluatie ex artikel 217a PW van het
Interbestuurlijk Toezicht 2013-2015 (nr. 3820429) toegestuurd.
Uit die evaluatie bleek onder andere dat de voor het archieftoezicht benodigde
informatie niet of nauwelijks toegezonden wordt. Een oorzaak daarvan is dat in de
Verordening systematische toezichtinformatie geen inzendtermijn met een vaste datum
was opgenomen. Het nieuwe Beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016-2019 (zie
Statenmededeling 387881) is aanleiding om deze verordening te wijzigen en een
termijn te koppelen aan het toezenden van de informatie. Een andere wijziging is het
toevoegen van een evaluatieartikel om de verordening aan het eind van de looptijd
van het beleidskader Interbestuurlijk Toezicht te evalueren.
85/15 Zuidelijke Rekenkamer; benoeming bestuurslid
Ter invulling van de, om gezondheidsredenen, ontstane vacature wordt door de
Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer …. voorgedragen te benoemen als bestuurslid
van de Zuidelijke Rekenkamer per 5 februari 2016, voor een periode van 6 jaar.
Bespreekstukken
73/15 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het
bestemmingsplan Noord Om, te Gemert
De kwaliteit van het woon- en leefmilieu in de kern Gemert staat sterk onder druk,
vanwege het toenemende doorgaande verkeer. Om de doorstroming van het verkeer,
de bereikbaarheid, de veiligheid en het woon- en leefmilieu te verbeteren, legt de
provincie de noordelijke randweg aan, de Noord Om. Voor de realisatie van deze
randweg is grondverwerving noodzakelijk. Hierover wordt met rechthebbenden
onderhandeld. Omdat naar verwachting niet met alle eigenaren minnelijke
overeenstemming te bereiken valt, is het noodzakelijk parallel aan de
onderhandelingen de onteigeningsprocedure op te starten. Het verzoek daartoe aan
de Kroon is een bevoegdheid van Provinciale Staten.
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86/15 Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg SpangCapelle en Verordening luchthavenregeling luchthaven Poolseweg
Waspik
Gedeputeerde Staten hebben op 7 april 2015 het ontwerp van de “Verordening
luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord-Brabant” en het
ontwerp van de “Verordening luchthavenregeling luchthaven Poolseweg Waspik
Noord-Brabant” vastgesteld. Het betreft twee locaties van een aantal aaneengesloten
agrarische percelen die, als de omstandigheden dat toelaten, mede gebruikt kunnen
worden voor het opstijgen van paramotorvliegers ten behoeve van controle-, testverkoopvluchten met schermen. De ontwerp-verordeningen hebben vanaf 13 april
2015 tot en met 25 mei 2015 ter inzage gelegen in verband met de openbare
voorbereidingsprocedure. Op de ontwerp luchthavenregelingen zijn geen zienswijzen
ingediend.
VII. Sluiting
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