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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 8 maart 2016 – 14.
overwegende dat:
1. De Perspectiefnota de aftrap vormt van de jaarlijkse beleids- en planning &
controlcyclus van provincie Noord-Brabant;
2. In de Perspectiefnota Provinciale Staten bestuursopdrachten aan het college
van Gedeputeerde Staten verstrekken voor de uitwerking of bijstelling van
beleid;
3. Provinciale Staten met de Perspectiefnota richting aan de begroting voor het
volgende jaar geven;
1. besluiten:
1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de Perspectiefnota 2016 en de
volgende bestuursopdrachten (paragraaf 7) aan het college verstrekken:
a. Ontwikkel met partners een integrale gebiedsgerichte aanpak van
leegstand, inclusief instrumentarium;
b. Onderzoek wat, binnen de lijn van het Uitvoeringsprogramma Brabantse
Agrofood en de kaders van het koersdocument Stad en Platteland, de
provinciale rol kan zijn in de ontwikkeling van een nieuw
toekomstperspectief voor de Brabantse varkenssector;
c. Ontwikkel een integrale aanpak rond vergunning, toezicht en
handhaving met aandacht voor de thema’s agrofood/zorgvuldige
veehouderij, energie en externe veiligheid;
d. Maak samen met partners voor west-west Brabant afspraken over
‘connecting delta’ waarin regionale ambities worden verwoord rond

1/2

voedselproductie, (water) veiligheid, duurzaamheid, verdiencapaciteit en
natuurwaarden;
e. Ontwerp een aanpak waarop samen met overheden en andere partners
meer integrale agenda's gemaakt worden ter versterking van het
ruimtelijk-economisch stedelijk netwerk Brabant;
f. Stel een adaptieve, netwerkende aanpak voor sociale veerkracht op.
2. De bestuursopdrachten, conform het principe ‘eerst beleid, dan geld’ eerst
uitwerken in concreet beleid, Provinciale Staten hierover actief informeren,
om daarna de prestaties en middelen in de begroting te ramen en vast te
stellen;
3. In aanloop naar de Begroting 2017 een financiële afwegingsladder en een
meerjaren integrale investeringsplanning ontwikkelen (paragraaf 8);
4. Instemmen met het verwerken van de consequenties van het financieel kader
(bijlage 1) in de bestuursrapportage 2016;
5. Instemmen met het verwerken van de consequenties van de volgende
voorstellen voor de begroting 2017 in de bestuursrapportage 2016:
a. Versterken kwaliteit openbaar bestuur;
b. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
c. VTH/Omgevingsdiensten
d. Wilhelminakanaal
e. N65
f. Philharmonie zuidnederland
g. Consequenties PAS op aanleg natuurnetwerk Brabant
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