Dagindeling 22 september 2017
9.00 - 11.00 uur

9.30 - 10.00 uur

Thema Landbouw:

Technische vragenronde

informerend en oordeelsvormend

-

Uitwerking Flankerend beleid versnelling transitie

Statenvoorstel 58/17 Heffingsverordening
landinrichtingskosten Noord-Brabant

veehouderij
Tijdens deze themabijeenkomst worden de Staten

Hart der Provincie 3

geïnformeerd over de uitwerking van het flankerend

10.05. - 11.05 uur

beleid (bestuursopdracht) met het oog op
besluitvorming in PS in het kader van de begroting

Rondvraagmoment

2018. Ook kunnen de Staten de gedeputeerden input

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

geven voor de verdere uitwerking van het flankerende

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

beleid.

Statenleden hebben tot dinsdag 19 september 12.00
uur gelegenheid om vragen in te dienen. Een overzicht

Tijdens deze bijeenkomst gaan de woordvoerders met

van ingediende vragen wordt gepubliceerd bij de

elkaar en met de gedeputeerden in debat over:

aangepaste dagindeling.

-

Statenmededeling Flankerend beleid Transitie
veehouderij (PM)

-

Per vraag wordt spreektijd voor vragensteller
en beantwoording door gedeputeerde door

o

2 minuten spreektijd per fractie

o

Reactie Gedeputeerde Staten is de helft
van de uitgesproken tijd van Provinciale

voorzitter bepaald
-

Indien gewenst kan vragensteller aanvullende
vragen stellen

Staten

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

11.05 - 12.35 uur

11.10 - 11.40 uur

Thema Bestuur

Woordvoerdersoverleg Natuur en Milieu

å

Financiën:

informerend en oordeelsvormend

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

Provinciaal Initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente

thema Natuur en Milieu en Gedeputeerde Van den

Nuenen ca.

Hout komen bijeen. De Gedeputeerde geeft een

Tijdens deze themabijeenkomst worden de Staten

doorkijk in de strategische beleidsagenda en de lange

geïnformeerd over gevolgde stappen en nog te nemen

termijn agenda. Verder komt de stand van zaken van

stappen in het proces inzake het provinciaal initiatief

aangenomen moties en toezeggingen aan de orde.

bestuurlijke herindeling Nuenen ca.. PS kunnen met de

Door de woordvoerders en Gedeputeerde Staten zijn

Gedeputeerde en met elkaar in debat gaan en input

geen bespreekpunten aangedragen waardoor enkel

geven op het proces van samenwerking en/ of

de vaste agendapunten aan de orde komen en voor

herindeling van het lokale bestuur (Veerkrachtig

deze bijeenkomst 30 minuten is ingeruimd.

Bestuur) en het proces richting provinciaal
herindelingsontwerp Nuenen ca., het open overleg in

Hart der Provincie 3

het bijzonder.

11.45 - 12.45 uur

Tijdens deze bijeenkomst gaan de woordvoerders met

Thema Ruimte:

elkaar en met de gedeputeerden in debat over:

Op weg naar de Ontwerp-omgevingsvisie

-

informerend

Statenmededeling Provinciaal Initiatief

Tijdens deze bijeenkomst neemt de gedeputeerde de

bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca

Staten mee in het proces zoals dat gelopen om te
komen tot een ontwerp-omgevingsvisie die later dit jaar

o
o

2 minuten spreektijd per fractie

door GS wordt vastgesteld. De gedeputeerde

Reactie Gedeputeerde Staten is de helft

informeert de staten over de huidige stand van zaken,

van de uitgesproken tijd van Provinciale

de opbrengsten van de atelierweek en geeft inzicht in

Staten

de te nemen stappen op weg naar te maken keuzes
die uiteindelijk vertaald worden in de ontwerpomgevingsvisie.

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

12.40 - 13.10 uur

12.45 - 13.10 uur

Lunch

Procedurevergadering (incl. lunch)

12.45 - 13.10 uur

Mogelijkheid tot inspreken
De volgende personen richten graag het woord tot de
woordvoerders Mobiliteit over de N69
-

De heer Van Dort

-

PM

Hart der Provincie 4

Hart der Provincie 2

13.15 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Actualiteit

Bespreekstukken
1.

Statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak ABRvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP "Nieuwe
Verbinding Grenscorridor N69"

2.

Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP "Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening"

3.

Statenvoorstel 53/17 Wensen en bedenkingen over deelname ODZOB aan stichting BIZOB

4.

Statenvoorstel 50/17 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant

5.

Statenvoorstel 49/17 MKB-plusfaciliteit Brabant

6.

Statenvoorstel 57/17 Deelname aan vereniging Vanguard Initiative - kenbaar maken van wensen en
bedenkingen

Circa 17.00 uur Stemming

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken waarvan de beraadslaging voor 17.00 uur is
afgerond
»

Ontwerpbesluit 62/17 Lijst Ingekomen Stukken periode 29 juni 2017 tot en met 30 augustus 2017

»

Ontwerpbesluit 63/17 Notulen van de PS-vergadering 23 juni 2017

Statenzaal

