Statendag 2 december 2016
9.30 - 10.00 uur
Technische vragenronde
»
Begrotingswijziging 8 5 / 1 6
Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en
Leefgebieden
»
Statenvoorstel 8 6 / 1 6 Evaluatie nota
Samenwerkingsrelaties en Verbonden
Partijen
»
Begrotingswijziging 9 8 / 1 6
Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech
Systemen en Materialen 2017-2020
»
Statenvoorstel 9 3 / 1 6 Vijfde
wijzigingsverordening Legesverordening
Noord-Brabant 2 0 1 2 en voorstel
begrotingswijziging legestarieven 2 0 1 7
Mogelijkheid tot inspreken
Locatie: Hart der Provincie 3 (voormalige
commissiekamer 1.47)
10.00 - 11.30 uur

10.00 - 12.15 uur

Thema Ruimte

Thema Landbouw

Informatiebijeenkomst over de Statenmededeling

Themavergadering over de Statenmededeling

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte:

Versnelling transitie naar een duurzame

Wijziging van samenwerking Ruimte voor Ruimte

veehouderij

Provinciale Staten (PS) worden naar aanleiding

Met de Statenmededeling wordt Provinciale

van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer

Staten geïnformeerd hoe Gedeputeerde Staten

over de toepassing van het beheerstatuut van het

een versnelling wil brengen in de transitie naar

provinciaal ontwikkelbedrijf nader geïnformeerd

een duurzame veehouderij in Noord-Brabant

over enkele projecten. O p deze manier kunnen PS
meer inzicht krijgen in grondexploitatie, in reële

Deze themavergadering vindt plaats op verzoek

situaties en risico's.

van Gedeputeerden Spierings en Van den Hout

Deze bijeenkomst vindt plaats op verzoek van

Bespreking in 1 termijn
» 4 minuten spreektijd per fractie
»
Reactie GS is de helft van de uitgesproken tijd
van PS

Gedeputeerde Van Merrienboer.

Locatie: Hart der Provincie 3 (voormalige
commissiekamer 1.47)
11.35 - 12.35 uur
Thema Economie en Internationalisering
Themavergadering over de Statenmededeling
Breedbandfonds en de aanleg van glasvezel door
Mabib

Locatie: Hart der Provincie 2 (voormalige
commissiekamer 1.49)

Het Breedbandfonds heeft begin dit jaar een
intentieovereenkomst gesloten met het
Maatschappij voor Breedband Internet Brabant
(Mabib). De ambitie van Mabib is om een
netwerk voor snel internet aan te leggen in het
buitengebied van Brabant. O m een aantal
redenen ziet Mabib nu af van financiering uit het
Breedbandfonds Brabant.
De vergadering vindt plaats op verzoek van de
Procedurevergadering
»
»
»

Bespreking in 1 termijn
2 minuten spreektijd per fractie
Reactie GS is de helft van de uitgesproken tijd
van PS

Locatie: Hart der Provincie 3 (voormalige
commissiekamer 1.47)
12.35 - 13.10 uur
Lunchpauze
13.10 - 14.40 uur

13.10 - 14.40 uur

Thema Natuur en Milieu

Thema Ruimte

Themavergadering over de Statenmededeling
Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot
de beleidsregel PAS

Themavergadering over Statenvoorstel 9 7 / 1 6

O p 1 juli 2015 is de Programmatische aanpak
Stiksof (PAS) van kracht geworden en in
aanvulling daarop de Brabantse beleidsregel
PAS. Adviesbureau Arcadis heeft in opdracht van
Gedeputeerde Staten de uitgifte van de PASontwikkelingsruimte geanalyseerd en hierover een
rapport opgesteld.

Brabantse Omgevingsvisie; startdocument
Het startdocument bevat de uitgangspunten en
inhoudelijke opgaven voor het ontwikkelen van de
Brabantse Omgevingsvisie. Aan de hand van het
verkenningsdocument zijn er vier hoofdvragen
geformuleerd:

De vergadering vindt plaats op verzoek van de
Procedurevergadering
»
»
»

-

Om welke opgaven gaat het?

-

Hoe geven we samenwerking vorm?

-

Hoe werken wij als overheden samen aan
de visies?

-

Hoe geven we de programma's vorm?

De uitwerkingen in dit startdocument zijn leidend
Bespreking in 1 termijn
voor proces en inhoud van de Omgevingsvisie.
2 minuten spreektijd per fractie
Reactie GS is de helft van de uitgesproken tijd
De vergadering vindt plaats op verzoek van
van PS
Gedeputeerde Van Merrienboer en de
statenwerkgroep Omgevingsvisie
»
»
»

Locatie: Hart der Provincie 3 (voormalige
commissiekamer 1.47)

Bespreking in 1 termijn
2 minuten spreektijd per fractie
Reactie GS is de helft van de uitgesproken tijd
van PS

Locatie: Hart der Provincie 2 (voormalige
commissiekamer 1.49)

14.45 - 15.45 uur

14.45 - 15.45 uur

Thema Natuur en Milieu

Thema Mobiliteit

Themavergadering over de Statenmededeling
Informatiebijeenkomst over de Statenmededeling
vastgestelde jaarstukken van de Brabantse
Aanbieding discussiestarter 'De toekomst van
Omgevingsdiensten ( O M W B , O D B N en ODZOB) mobiliteit in Brabant'
De provincie is deelnemer aan de
gemeenschappelijke regelingen van de genoemde
omgevingsdiensten en heeft vanuit die
hoedanigheid de vastgestelde jaarstukken 2015
van de omgevingsdiensten ter kennisname
ontvangen.

Mobiliteit gaat veranderen. In deze veranderende
omgeving moet de provincie, samen met haar
partners, nadenken over haar rol in het
mobiliteitsveld en wil hierover in dialoog met
stakeholders en gebruikers. De discussiestarter is
het startpunt voor deze dialoog.

De vergadering vindt plaats op verzoek van de
Procedurevergadering

De vergadering vindt plaats op verzoek van
Gedeputeerde Van der Maat

»
»
»

Bespreking in 1 termijn
2 minuten spreektijd per fractie
Reactie GS is de helft van de uitgesproken tijd
van PS

Locatie: Hart der Provincie 3 (voormalige
commissiekamer 1.47

commissiekamer 1.49)

1 5 . 5 0 - 16.50 uur

15.50 - 16.50 uur

Thema Natuur en Milieu

Platform Planning Å Control

Themavergadering Statenmededeling Pilot
verhoging subsidiepercentage ecologische
verbindingszones (EZV)

Het platform bespreekt het statenvoorstel
Slotwijziging 2 0 1 6 en 1 begrotingswijziging
2 0 1 7 . Deze bevatten geen nieuw beleid.
Daarnaast blikt het platform vooruit naar hun
(activiteiten)planning van 2 0 1 7 .

Er komen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant
nauwelijks aanvragen binnen voor het realiseren
van droge (delen van) Ecologische
Verbindingszones (EVZ's). Daarom hebben
Gedeputeerde Staten besloten om het
subsidiepercentage tijdelijk te verhogen.

Locatie: Hart der Provincie 2 (voormalige

e

De vergadering vindt plaats op verzoek van de
Procedurevergadering.
»
»
»

Bespreking in 1 termijn
2 minuten spreektijd per fractie
Reactie GS is de helft van de uitgesproken tijd
van PS

Locatie: Hart der Provincie 3 (voormalige
commissiekamer 1.47)

Locatie: Hart der Provincie 2 (voormalige
commissiekamer 1.49)

