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Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 7
juli 2017, vanaf 13.15 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Contactpersoon

Statengriffie
Telefoon

Voor de goede orde bericht ik, dat ik op basis van artikel 37, tweede lid van
het Reglement van Orde heb beslist dat de statenvoorstellen 39/17
(Statenvoorstel Wijziging Verordening ruimte 2014) en 41/17 (Tweede
wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming) meteen na afronding
van de beraadslaging in stemming worden gebracht.
In verband met het zomerreces wordt over alle overige geagendeerde
onderwerpen gestemd aan het einde van de PS vergadering.
Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen
op de te behandelen voorstellen.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Email

statengriffie@brabant.nl
Bijlage(n)

Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 7 juli 2017
De vergadering begint om 13.15 uur.

Datum

27 juni 2017
Ons kenmerk

4203776

I.
II.
III.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda
Actualiteit
Bespreekstukken
39/17

Statenvoorstel Wijziging Verordening ruimte 2014,
actualisatie 2017

Vanwege nieuwe beleidsinzichten stellen Gedeputeerde Staten een aanpassing
van de Verordening ruimte voor. Het betreft de verwerking van de uitkomsten
van de mestdialoog, een eerste uitwerking van de bestuursopdracht Versnelling
Transitie Veehouderij, verwerking van motie M2 Versnelling transitie
veehouderij, aangenomen op 21 april 2017, verwerking van de motie M5A
Zonne-energie, aangenomen tijdens de vergadering van 18 november 2016,
het opheffen van het verbod op nieuwvestiging in het natuurnetwerk binnen
stedelijk gebied en een aanpassing van de kaders voor regionale afspraken
rondom wonen, werken en voorzieningen. Het vaststellen van een verordening
–en dus ook een wijziging – is de bevoegdheid van Provinciale Staten.
Vandaar dat Gedeputeerde Staten Provinciale Staten voorstellen om de
Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 vast te stellen.
41/17

Statenvoorstel Tweede wijzigingsverordening
Verordening natuurbescherming Noord–Brabant versnelling transitie veehouderij

Gedeputeerde Staten willen via een samenhangend pakket van maatregelen
het lopende transitieproces in de Brabantse veehouderij versnellen en de
balans People, Planet, Profit naar een hoger niveau tillen. Provinciale Staten
zijn op grond van artikel 2.4, derde lid, van de Wet natuurbescherming,
bevoegd tot het bij verordening stellen van regels indien dat nodig is voor een
Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen daarvan.
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de Tweede
wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord–Brabant vast te
stellen.
29/17

Statenvoorstel Zienswijze Concept-begroting 2018
Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk
Havenschap Moerdijk (Gemeenschappelijke Regeling) heeft Provinciale Staten
haar conceptbegroting 2018 toegestuurd met het verzoek hier haar zienswijze
op bekend te maken. De conceptbegroting 2018 geeft volgens Gedeputeerde
Staten geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Gedeputeerde
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Staten stellen aan Provinciale Staten voor om geen zienswijze in te dienen op
de conceptbegroting 2018 van het Havenschap Moerdijk.

Datum

27 juni 2017
Ons kenmerk

37/17

Begrotingswijziging Kader Erfgoed 2016-2020 –
begrotingswijziging
In 2015 hebben Provinciale Staten het Kader Erfgoed 2016-2020 ‘De
(verbeeldings)kracht van erfgoed’ vastgesteld. Op het moment van vaststellen
van het kader is besloten middelen beschikbaar te stellen zodat er een goede
start kon worden gemaakt met de realisatie van het kader. Deze middelen zijn
medio 2017 volledig besteed. Daarmee is er inzicht verkregen in wat nodig is
voor de verdere uitvoering van het kader. Op basis daarvan stellen
Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om aanvullend € 10,7 mln.
beschikbaar te stellen voor 2017, 2018 en 2019. Provinciale Staten zijn via
haar budgetrecht bevoegd te besluiten over wijziging van de begroting.
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43/17

Statenvoorstel Deelname in ERTICO-uitnodiging tot het
kenbaar maken van wensen en bedenkingen
Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om lid te worden van de
‘European Road Transport Telematics Implementation Coordination
Organisation Intelligent Transport Systems & Services EUROPE’ (hierna:
ERTICO). ERTICO is een coöperatie van ruim honderd publieke en private
ledenpartners uit acht verschillende sectoren gericht op meer intelligentie in de
mobiliteit van mensen en goederen in Europa. Conform artikel 158, tweede lid
van de Provinciewet stellen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in de
gelegenheid wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit
kenbaar te maken.
IV.

Stemming (over alle bovenstaande voorstellen wordt
gestemd)

48/17 Notulen van de PS-vergadering 19 mei 2017
Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken.

V.

Sluiting
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