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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
3 februari 2017, 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 3 februari 2017
De vergadering begint om 13:15 uur.
I.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

II.

Actualiteit

III.

Bespreekstukken

101/16 Begrotingswijziging besluit vervolgsteun Philharmonie
Zuidnederland 2017-2020
In het Bestuursakkoord 2015-2019 is de intentie uitgesproken om Philharmonie
Zuidnederland de komende periode te blijven ondersteunen daar waar het
meerwaarde levert aan het culturele ecosysteem van Brabant. Daarom stellen
Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een begrotingswijziging voor ten behoeve
van de steun aan Philharmonie Zuidnederland. De wijziging bedraagt € 2 mln voor
2017. Een verdere provinciale bijdrage op de langere termijn wordt beïnvloed door
verdere planvorming van het orkest, waarmee de definitieve bedragen in de
beschikkingen van 2018 en later nader bepaald zullen worden.
86/16 Statenvoorstel Evaluatie nota Samenwerkingsrelaties en
Verbonden partijen
Conform de toezegging in de nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen wordt
één keer per 4 jaar een evaluatie van verbonden partijen uitgevoerd. Op basis van
deze evaluatie stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om de nota op
een tweetal punten aan te passen.
2/17 Statenvoorstel Hooipolder-Plusplan: beschikbaar stellen
provinciale middelen
Knooppunt Hooipolder wordt in het bestuursakkoord “Beweging in Brabant ” genoemd
als bereikbaarheidsknelpunt om versneld op te pakken. Het belang van knooppunt
Hooipolder voor (West-)Brabant is groot en een snelle aanpak van de dagelijkse files
en onveilige verkeerssituatie is geboden. Daarom heeft de provincie in een intensief
proces samen met de gemeenten Breda, Oosterhout, Geertruidenberg en Waalwijk, het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Rijkswaterstaat (RWS) een sober en
doelmatig plan gemaakt: het Hooipolder-Plusplan. Gedeputeerde Staten vragen
Provinciale Staten in te stemmen met het Hooipolder-Plusplan en hiervoor een bedrag
van maximaal €10 miljoen beschikbaar te stellen uit het Spaar- en investeringsfonds
Infrastructuur.
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IV.

Stemming (17.00 uur)

08/17 Statenvoorstel Lijst Ingekomen Stukken periode 8 december
2016 tot en met 11 januari 2017
09/17 Notulen van de PS-vergadering 11 november 2016
10/17 Notulen van de PS-vergadering 18 november 2016
V.

Sluiting
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