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Contactpersoon

Geachte dames en heren,

K. ten Cate
Afdeling

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag
26 februari 2016, vanaf 15.00 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 26 februari 2016
De vergadering begint om 15.00 uur.
I.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

II.

Vragenhalfuur

III.

Actuele moties

IV.

Stemming

06/16 Lijst Ingekomen Stukken in de periode 19 december 2015 tot en
met 5 februari 2016.
M1
Aanpak verontreinigde locaties door xtc afval
Actuele motie d.d. 22 januari 2016 wordt op grond van art. 32 lid 4 Provinciewet,
opnieuw in stemming gebracht, omdat de stemmen hierover op 22 januari 2016
staakten (26 stemmen voor en 26 stemmen tegen de motie).
V.

Bespreekstukken

01/16 Deltaplan Hoge Zandgronden: Bijdrageverordening en
Begrotingswijziging
In het kader van het Deltaprogramma is in september 2015 de Bestuursovereenkomst
Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden Zuid ondertekend. Hierin is afgesproken
dat het Rijk € 17 miljoen investeert in de zoetwatervoorziening op de Brabantse hoge
zandgronden. Deze middelen moeten via het provinciefonds door de provincie
worden doorgezet naar de waterschappen en ‘de nieuwkomers’ (gemeenten,
maatschappelijke partijen e.d.) . Voor de middelen die bestemd zijn voor de
waterschappen, is een bijdrageverordening het meest geschikte instrument om gelden
toe te kennen. Aan Provinciale Staten wordt daarom voorgesteld de
bijdrageverordening met de daaruit voortkomende budgetneutrale
begrotingswijziging vast te stellen.
VI.

Sluiting
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