Dagindeling 7 juli 2017
09.00 – 10.00 uur

09.00 – 10.00 uur

Platform P&C

Rondvraagmoment

1.

Ambtelijke presentatie over de beoogde

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

verbeterslagen in de bestuursrapportage 2017

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n). Een

en begroting 2018. De verbeteringen hebben

overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd bij

betrekking op realistisch ramen, bondigere

deze aangepaste dagindeling.

teksten, digitalisering en de samenhang tussen
beleidsnota’s, doelstellingen, prestaties &

-

indicatoren. Uw Staten zijn uitgenodigd om na

en beantwoording door gedeputeerde door

de presentatie te reflecteren op de beoogde
verbeterslagen.
2.

Het college heeft toegezegd om in het kader van

Per vraag wordt spreektijd voor vragensteller
voorzitter bepaald

-

Indien gewenst kan vragensteller aanvullende
vragen stellen

bestuurlijke vernieuwing de mogelijkheden van
een burgerbegroting te verkennen. Er wordt
afgetrapt met een ambtelijke presentatie over de
verschillende principes en modellen die
gehanteerd kunnen worden. Na de presentatie is
er voor uw Staten gelegenheid om te reageren
op de gepresenteerde mogelijkheden.
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

10.05 – 11.05 uur

10.05 - 11.35 uur

Woordvoerdersoverleg Bestuur en Financiën

Thema Mobiliteit: informerend

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

Toekomst mobiliteit

thema Bestuur en Financiën en de betrokken

Gedeputeerde Staten willen Provinciale Staten

gedeputeerden komen bijeen. De gedeputeerden

informeren, met hen in gesprek gaan en brainstomen

geven een doorkijk in de strategische beleidsagenda

over de Toekomst mobiliteit. Dit wordt op interactieve

en de lange termijn agenda. Verder komt de stand

wijze gedaan en mede op basis van wat Brabanders en

van zaken van aangenomen moties en toezeggingen

professionals hebben gezegd tijdens de met hen

aan de orde. Zowel woordvoerders als

gevoerde dialoog, waarbij de nadruk ligt op de

Gedeputeerde Staten hebben bespreekpunten voor

onderwerpen “slimme mobiliteit” en “vernieuwing van

het woordvoerdersoverleg aangedragen.

het OV”. Voor het interactieve gedeelte wordt aan
woordvoerders verzocht om een smartphone of tablet
mee te nemen.

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

11.10 – 12.30 uur

11.40 - 12.40 uur

Aanbiedingsmoment en insprekers

Platform internationalisering

Voorafgaand aan het inspreekmoment biedt Maarten

Tijdens deze platformbijeenkomst wordt teruggeblikt op

Rooijakkers van ZLTO één grote symbolische sleutel

enkele internationale activiteiten, stilgestaan bij de stand

aan PS aan.

van zaken Brexit en vooruitgekeken naar de Europese

Na afloop van dit aanbiedingsmoment begint het

week van steden en regio’s.

inspreekmoment. Een overzicht van de insprekers is
gepubliceerd bij deze aangepaste dagindeling.

Statenzaal

Hart der Provincie 3

12.35 – 13.05 uur

12.30 – 13.10 uur

Procedurevergadering (incl lunch)

Lunch
Statenleden lunchen op de 1e verdieping, nabij de
fractiekamers

Hart der Provincie 4
13.15 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Actualiteit

Bespreekstukken
1.

Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

2.

Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord–Brabant versnelling transitie veehouderij

3.

Statenvoorstel 29/17 Zienswijze Concept-begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap
Moerdijk

4.

Begrotingswijziging 37/17 Kader Erfgoed 2016-2020 – begrotingswijziging

5.

Statenvoorstel 43/17 Deelname in ERTICO-uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en
bedenkingen

Stemming
•

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken

•

Ontwerpbesluit 48/17 Notulen van de PS-vergadering 19 mei 2017

Statenzaal

