Dagindeling 14 september 2018
09.00 – 9.30 uur

09.00 – 9.30 uur

Technische vragenronde

Rondvraagmoment

-

Statenvoorstel 51/18 Onteigening t.b.v.

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

realisatie van PIP’s Gebiedsontwikkeling

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Oostelijke Langstraat Oost en West (thema

Statenleden hebben tot dinsdag 11 september 2018

Ruimte)

12.00 uur gelegenheid om vragen in te dienen. Een
overzicht van ingediende vragen wordt gepubliceerd
bij de aangepaste dagindeling.
-

Per vraag wordt spreektijd voor
vragensteller en beantwoording door
Gedeputeerde door voorzitter bepaald

-

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

9.30 – 10.30 uur

9.30 - 10.00 uur

Woordvoerdersoverleg Mobiliteit

Inspreekmoment

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

De volgende personen richten graag het woord tot de

thema Mobiliteit en Gedeputeerde Van der Maat

woordvoerders Natuur en Milieu over Statenvoorstel

komen bijeen. De Gedeputeerde geeft een doorkijk in

19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening

de strategische beleidsagenda en de lange termijn

water Noord-Brabant:

agenda. Verder komt de stand van zaken van

-

aangenomen moties en toezeggingen aan de orde.
Gedeputeerde Van der Maat heeft bespreekpunten

de heer Van Happen, namens ZLTO Groote
Heide

-

de heer Van Lanschot

voor het woordvoerdersoverleg aangedragen.
De volgende persoon richt graag het woord tot de
woordvoerders Ruimte over Statenvoorstel 53/18
Inpassingsplan windenergie A16:
-

de heer Boomaars, namens cliënten

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

10.30 - 12.00 uur

10.00 - 11.30 uur

Thema Mobiliteit

Thema Ruimte (informerend en oordeelsvormend)

Rondetafelgesprek N629

PIP Windenergie A16

Het doel van dit rondetafelgesprek is om PS te

Tijdens deze themabijeenkomst worden PS

informeren over de effecten op de leefomgeving, de

geïnformeerd over het planproces, samenwerking en

natuur en het milieu van de nieuwe N629 tussen

de gemaakte keuzes binnen het project windenergie

Oosterhout en Dongen.

A16 die in het PIP zijn vastgelegd. Daarnaast kunnen
de fracties met elkaar en met de gedeputeerde in

Aan het begin van de bijeenkomst richt de volgende

gesprek over de gemaakte keuzes in het PIP.

persoon graag het woord tot de woordvoerders
Mobiliteit over Statenvoorstel 35/18 Provinciaal
Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen:

Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie;

-

de heer Cees Söder, namens VVD Mark –

-

Reactie GS is de helft van de uitgesproken
spreektijd.

Leije - Donge
Statenzaal

Hart der Provincie 3

12.00 - 13.30 uur

11.30 – 13.00 uur

Platform Planning & Control (incl. lunch)

Thema Landbouw (informerend en

BURAP 2018

oordeelsvormend)

Het platform P&C houdt o.a. een financieel-technische

Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij en

bespreking van de Bestuursrapportage 2018.

hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij
Op 29 juni 2018 zijn PS geïnformeerd over de
voortgang van het pakket aan ondersteunende
maatregelen. Daarnaast zijn PS geïnformeerd over
het hoofdlijnenakkoord warme sanering veehouderij.
Doel van deze bijeenkomst is om PS nader te
informeren over het hoofdlijnenakkoord en als fracties
onderling en met de gedeputeerden het gesprek te
voeren over het hoofdlijnenakkoord en of de
voortgang van het pakket aan ondersteunende
maatregelen volgens planning verloopt of dat
aanpassingen noodzakelijk zijn.
Voor het oordeelsvormende gedeelte geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie;

-

Reactie GS is de helft van de uitgesproken
spreektijd.

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

13.00 – 13.15 uur

13.00 – 13.25 uur

Aanbiedingsmoment

Presidium en procedurevergadering (incl. lunch)

Ingeborg Verschuuren, voorzitter van de Vereniging
Kleine Kernen Noord Brabant, biedt een witboek aan
PS en GS aan. Provinciale Staten worden
vertegenwoordigd door themavoorzitter Joyce
Willems-Kardol. Namens GS neemt gedeputeerde
Swinkels het witboek in ontvangst.
Statenlounge

Hart der Provincie 4

13.30 uur Aanvang PS (vast moment)


Opening van de vergadering/ vaststellen agenda



Actualiteit

Bespreekstukken


Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid (thema Bestuur en

Financiën)


Statenvoorstel 57/18 Vertegenwoordiging PS in programmaraad Zuidelijke Rekenkamer (thema

Bestuur en Financiën)



Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant (thema Natuur

en Milieu)
Circa 17.00 uur Stemming

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


Ontwerpbesluit 54/18 Lijst Ingekomen Stukken periode 21 juni 2018 tot en met 22 augustus 2018



Ontwerpbesluit 49/18 Notulen van de PS-vergadering 29 juni 2018

Statenzaal

