Dagindeling 17 november 2017
09.00 – 9.30 uur
Technische vragenronde
-

Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en
bedenkingen inzake oprichting
Valorisatiefonds Brabant

-

Begrotingswijziging 72/17 uitvoeringstaken
vergunningverlening, toezicht en handhaving
Wet natuurbescherming

-

Statenvoorstel 97/17 Zesde
wijzigingsverordening legesverordening
Noord-Brabant 2012 (GS dragen zorg dat
het voorstel op 8 november 2017 kan
worden gepubliceerd)

-

Begrotingswijziging 76/17 gereserveerde
middelen Energie voor uitvoering
Energietransitie 2018-2019 (GS dragen zorg
dat het voorstel op 8 november 2017 kan
worden gepubliceerd)

Hart der Provincie 2
9.35 – 10.35 uur

09.30 – 10.30 uur

Woordvoerdersoverleg Economie en

Rondvraagmoment

Internationalisering

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

thema Economie en Internationalisering en

Statenleden hebben tot dinsdag 14 november 12.00

gedeputeerde Pauli komen bijeen. De Gedeputeerde

uur gelegenheid om vragen in te dienen. Een overzicht

geeft een doorkijk in de strategische beleidsagenda en

van ingediende vragen wordt gepubliceerd bij de

de lange termijn agenda. Verder komt de stand van

aangepaste dagindeling.

zaken van aangenomen moties en toezeggingen aan
de orde. De fractie van GroenLinks heeft

-

bespreekpunten voor het woordvoerdersoverleg

Per vraag wordt spreektijd voor vragensteller
en beantwoording door Gedeputeerde door

aangedragen.

voorzitter bepaald
-

Indien gewenst kan vragensteller aanvullende
vragen stellen

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

10.40 - 12.40 uur

10.40- 12.10 uur

Thema Economie en Internationalisering

Thema natuur en milieu: oordeelsvormend

Instrumentarium MKB ondersteuning incl.

Actualisatie BrUG en opdracht Groen Ontwikkelbedrijf

Valorisatiefonds en Innovatiefonds: informerend en

Brabant

oordeelsvormend

Tijdens deze bijeenkomst gaan de woordvoerders
natuur en milieu met gedeputeerde Van den Hout en

Tijdens het eerste, informerende, deel van de

met elkaar in debat over de gewenste

bijeenkomst (30 minuten) wordt door middel van een

beleidsaanpassingen van Brabant Uitnodigend Groen

korte presentatie het overzicht geboden over het

(BrUG) en het benutten van middelen uit het

beschikbare instrumentarium gericht op het innovatieve

bestuursakkoord om de doelen uit BrUG te realiseren.

MKB. Daarbij wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen

Ook wordt gedebatteerd over de aangepaste

van het Innovatiefonds en de voorgenomen

businesscase van het Groenontwikkelbedrijf Brabant

aanpassingen, het Statenvoorstel tot oprichting van

(GOB) met passende KPI's. Deze volgen uit

een Valorisatiefonds alsmede bij de MKB plus faciliteit.

Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG
(Statenvoorstel volgt uiterlijk 8 november).

Tijdens het tweede, oordeelsvormende, deel van de
bijeenkomst (45 minuten) gaan de woordvoerders met

Naast dit statenvoorstel zijn ook de Evaluatie BrUG en

Gedeputeerde Pauli en elkaar in debat over het

bijbehorende memo en de Evaluatie van de fondsen

Statenvoorstel tot oprichting van een Valorisatiefonds.

waaronder het Groen ontwikkelfonds en bijbehorende
statenmededeling “Evaluatie fondsen uit de eerste en

Tijdens het derde, tevens oordeelsvormende, deel van

tweede tranche Investeringsagenda Essent” relevant.

de bijeenkomst (45 minuten) gaan de woordvoerders
met Gedeputeerde Pauli en elkaar in debat over de

-

2 minuten spreektijd per fractie

Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en

-

Reactie Gedeputeerde Staten is de helft

tweede tranche Investeringsagenda Essent.

van de uitgesproken tijd van Provinciale
Staten

Voor de oordeelsvormende onderdelen geldt:
-

1,5 minuten spreektijd per fractie

-

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

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

12.45 – 13.10 uur

12.10 – 12.40 uur

Procedurevergadering (incl lunch)

Lunch

12.45 – 13.10 uur
Mogelijkheid tot inspreken
Hart der Provincie 4

Hart der Provincie 3

13.15 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Actualiteit

Bespreekstukken
3.

Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant

4.

Statenvoorstel 58/17 Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant

5.

Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010
voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden

6.

Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Circa 17.00 uur Stemming

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

afgerond, alsmede over


Ontwerpbesluit 80/17 Notulen van de PS-vergadering 22 september 2017



Ontwerpbesluit 82/17 Procesbesluit en -machtiging bestuursrechtelijke procedure

Statenzaal

