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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
24 juni 2016, vanaf 14:45 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 24 juni 2016
De vergadering begint om 14:45 uur.
I.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

II.

Vragenhalfuur

III.

Actuele moties

IV.

Stemming

60/16 Lijst ingekomen stukken 23 april 2016 tot en met 3 juni 2016
61/16 Notulen van PS 15 april 2016
V.

Initiatiefvoorstellen

21/16 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren inzake een
diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van
overlast door ganzen in Noord-Brabant
In dit voorstel wordt aan Provinciale Staten gevraagd om in te stemmen met richtlijnen
ten behoeve van een kaderstelling voor ganzenbeleid ingevolge de Wet
natuurbescherming, waarbij de overlast door ganzen wordt tegengegaan door een
gebiedsaanpak met schadepreventie in plaats van soortenbeheer.
VI. Bespreekstukken met stemming
12/16 Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen
provincie Noord-Brabant 2008
Met het vaststellen van de Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen
provincie Noord-Brabant 2008 wordt vrijstelling verleend van een verbod tot
ontgronding voor retentievoorzieningen (met een maximale diepte van 3 meter
beneden het maaiveld) voor zover deze onderdeel uitmaken van een infrastructureel
werk. De gewijzigde verordening voorziet tevens in de mogelijkheid om aan de
acceptatie van een melding voorschriften te verbinden.
29/16 Addendum grondnota t.b.v. aankoop gronden voor PASherstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden – Kaderstellend
Teneinde tijdig PAS-herstelmaatregelen te kunnen nemen, wordt Provinciale Staten
voorgesteld om door middel van een addendum tot een aanpassing te komen van de
Grondnota Ecologische Hoofdstructuur Noord-Brabant waarbij het instrument
minnelijke verwerving op basis van volledige schadeloosstelling met als sluitstuk
onteigening wordt ingezet.
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Tevens wordt PS gevraagd een investeringskrediet te voteren voor € 207.000.000 ten
behoeve van grondverwerving en de Rijksuitkering voor natuur t/m 2027 voor te
financieren uit natuurreserves.
30/16 Brabant Beweegt: sportagenda 2016-2019
Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel “Brabant Beweegt,
sportagenda 2016-2019”. In deze sportagenda ligt het accent op netwerkvorming en
kennisuitwisseling, en wordt innovatie als uitgangspunt genomen voor de te
ondernemen activiteiten. In het voorstel wordt tevens gevraagd om een begrotingswijziging voor 2016 vast te stellen ter hoogte van € 250.000 en in te stemmen met de
verwerking van de meerjarige effecten in de meerjarenraming 2017 t/m 2019 voor
een bedrag van € 11.250.000.
28/16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016–2020
Ten behoeve van de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016–2020
wordt Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met wijziging van de begroting en
de bestuursakkoordgelden hiervoor in te zetten. Het gaat hierbij om de verwerking
van de meerjarige effecten in de meerjarenraming van €6.300.000 exploitatiemiddelen, €5.550.000 investeringsmiddelen en €2.1.00.000 structurele middelen.
35/16 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABOaanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal
Inpassingsplan N279
Provinciale Staten wordt gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
af te geven op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik (ruimtelijke ordening)
in het kader van het Provinciaal inpassingsplan (PIP) N279 Noord. Met deze
verklaring kan, in afwijking van het PIP, een halve ongelijkvloerse kruising bij De
Brand worden gerealiseerd alsmede kunnen aanpassingen worden gedaan aan de
huidige aansluiting van de A2-West op de Maastrichtseweg. Tevens wordt gevraagd
om het nu voorliggende ontwerp als definitief beschouwen, tenzij er zienswijzen
binnen komen die specifiek betrekking hebben op de vvgb.
50/16 Brabants mestbeleid
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om de betrokken partijen tot najaar 2016 de
te tijd geven om tot een gedragen voorstel te komen voor een aanpak mestbeleid en
daarna besluitvorming plaats te laten vinden. Tevens wordt gevraagd om in te
stemmen met de kaders die aan partijen worden meegegeven ten behoeve van het
vervolg van de dialoog van mestbeleid.
VII. Bespreekstukken zonder stemming
40/16 Intrekking Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant
2009.
Vanwege de inwerkingtreding van de Jeugdwet is de Subsidieverordening
jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 inmiddels overbodig. Om die reden wordt aan
Provinciale Staten gevraagd de verordening in te trekken.
VIII.

Sluiting
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