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Vergadering Provinciale Staten

11 september 2017
Ons kenmerk

4248472

Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 22
september 2017, vanaf 13.15 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Contactpersoon

Statengriffie
Telefoon

Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen
op de te behandelen voorstellen.

Email

statengriffie@brabant.nl
Bijlage(n)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

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

Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 22 september 2017
De vergadering begint om 13.15 uur.

Datum

11 september 2017
Ons kenmerk
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I.
II.
III.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda
Actualiteit
Bespreekstukken
46/17

Statenvoorstel Uitwerking Tussenuitspraak ABRvS, d.d.
17 mei 2017, inzake PIP “Nieuwe Verbinding
Grenscorridor N69”

Op 17 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(AbRvS) een tweede tussenuitspraak gedaan over het provinciale
inpassingsplan “Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69”. In deze
tussenuitspraak heeft de AbRvS geoordeeld dat twee punten nog verbeterd
moeten worden. Het herstel van deze twee verbeterpunten omvat geen nieuwe
inhoudelijke inzichten en vraagt bovendien geen nieuwe politieke keuzes. Dit
voorstel beoogt het herstel van deze gebreken. Dit PIP N69 is eerder op 31
oktober 2014 door Provinciale Staten vastgesteld, en daarna op 9 september
2016 gewijzigd door PS vastgesteld. Provinciale Staten zijn op basis van de
Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om een PIP vast te stellen. Gedeputeerde
Staten stellen Provinciale Staten voor het PIP “Nieuwe Verbinding
Grenscorridor N69” vast te stellen.
52/17

Statenvoorstel Vaststelling PIP “Nieuwe Verbinding
Grenscorridor N69 - 1e herziening”

Met dit voorstel wordt een partiële herziening van het Provinciaal
Inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 (PIP N69) voorgesteld.
Bij de uitwerking van het ontwerp is namelijk gebleken dat op een zestal punten
enige beperkte administratieve en technische aanpassingen noodzakelijk zijn,
waarbij de uitgangspunten van het PIP N69 onaangetast blijven. Provinciale
Staten zijn op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om een PIP vast
te stellen. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor het PIP “Nieuwe
Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening” vast te stellen.
53/17

Statenvoorstel Wensen en bedenkingen over deelname
ODZOB aan stichting BIZOB

De provincie Noord-Brabant is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Het Algemeen Bestuur van de
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ODZOB is bevoegd om de ODZOB deel te laten nemen in de Stichting BIZOB,
met inachtneming van de procedure voor het kenbaar maken van wensen en
bedenkingen op dit voornemen. De bevoegdheid tot het inbrengen van wensen
en bedenkingen op het voornemen van het Algemeen Bestuur van de ODZOB
ligt bij Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten
voor geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
50/17
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Statenvoorstel Aandeelhouderschap NV
Monumentenfonds Brabant

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen over te gaan tot direct
aandeelhouderschap van NV Monumentenfonds Brabant en daarmee medesturing te geven aan het stimuleren van de beweging conform het
beleidskader erfgoed. Op dit moment is er sprake van een indirect
aandeelhouderschap van NV Monumentenfonds Brabant via de Stichting
Monumentenfonds Brabant. Provinciale Staten zijn bevoegd conform art 158
Provinciewet om wensen en bedenkingen te formuleren bij het voorstel van
Gedeputeerde Staten om aandelen te nemen in de NV Monumentenfonds
Brabant. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor geen
wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
49/17

Statenvoorstel MKB-plusfaciliteit Brabant

Op 21 april 2017 is door Provinciale Staten het voorstel voor de
Perspectiefnota 2017 vastgesteld waarmee het college van Gedeputeerde
Staten bevoegd is voor de uitvoering van de bestuursopdracht: “Verkennen of

en hoe Europese financiering uit het EFSI (Europees Fonds voor Strategische
Investeringen) verbonden kan worden aan Brabantse MKB-bedrijven om zo in
de toekomst succesvolle Brabantse bedrijven van groeifinanciering te
voorzien”. Met de implementatie van de MKB-plusfaciliteit Brabant wordt
beoogd de financiering mogelijk te maken van bijvoorbeeld nieuwe fabrieken
die bijdragen aan grootschalige marktintroductie van technologie gedreven
innovatieve producten. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor in
te stemmen met de uitgangspunten van de MKB-plusfaciliteit Brabant.
57/17

Statenvoorstel Deelname aan vereniging Vanguard
Initiative - kenbaar maken van wensen en bedenkingen

De regio Zuid-Nederland neemt deel aan het Vanguard Initiative. Dit is een
Europees netwerk van sterke/ambitieuze industriële regio`s. Om het netwerk
op de huidige wijze voort te kunnen zetten, is een vereniging zonder
winstoogmerk opgericht naar Belgisch recht. Gedeputeerde Staten hebben het
voornemen om namens Zuid- Nederland lid te worden van deze vereniging.
Provinciale Staten zijn bevoegd conform artikel 158 van de Provinciewet om
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wensen en bedenkingen te formuleren bij het voornemen van Gedeputeerde
Staten om namens Zuid-Nederland deel te nemen aan de vereniging.
Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor geen wensen en
bedenkingen kenbaar te maken.
IV.
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Stemming

62/17 Ontwerpbesluit Lijst Ingekomen Stukken periode 29 juni 2017 tot en
met 30 augustus 2017
63/17 Ontwerpbesluit Notulen van de PS-vergadering 23 juni 2017
Verder wordt er gestemd over bovengenoemde bespreekstukken waarvan de
beraadslaging voor 17.00 uur is afgerond.
V.

Sluiting
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