Aangepaste dagindeling 28 september 2018

09.00 – 9.30 uur

09.00 – 10.00 uur

Technische vragenronde

Woordvoerdersoverleg Natuur en Milieu

-

-

-

Statenvoorstel 52/18 Derde

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

wijzigingsverordening Verordening

thema Natuur en Milieu en gedeputeerde van den

Ontgrondingen provincie Noord-Brabant

Hout komen bijeen. De gedeputeerde geeft een

2008 (Thema Natuur en Milieu)

doorkijk in de strategische beleidsagenda en de

Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v.

lange termijn agenda. Verder komt de stand van

transitie gebouwde omgeving (Thema

zaken van aangenomen moties en toezeggingen aan

Ruimte)

de orde. De fracties van D66, PvdA, VVD en

Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma

GroenLinks hebben bespreekpunten voor het

innovatie High Tech Systemen en Materialen

woordvoerdersoverleg aangedragen.

– vervolginvestering fotonica en Brainport
Industries Campus (Thema Economie &

Internationalisering)
-

Begrotingswijziging 55/18
Uitvoeringsprogramma Maintenance &
Services Brabant 2017-2020 –
begrotingswijziging (Thema Economie &

Internationalisering)
-

Begrotingswijziging 62/18
Begrotingswijziging MIT-Zuid 2019 Thema

Economie & Internationalisering)
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

9.30 - 11.00 uur

10.00 – 10.30 uur

Thema Energie (oordeelsvormend)

Rondvraagmoment

Energieagenda 2019-2030

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

thema Energie en Gedeputeerde Spierings gaan met

Een overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd

elkaar in gesprek over de statenmededeling en

bij deze aangepaste dagindeling.

bijbehorend discussiestuk met uitgangspunten voor de
Energieagenda 2030 en de strategische keuzes die

-

Per vraag wordt spreektijd voor

spelen bij het bepalen van de strategische koers van

vragensteller en beantwoording door

de provincie voor de periode 2019-2030.

Gedeputeerde door voorzitter bepaald
-

Voor de oordeelsvorming geldt:

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen

-

2 minuten spreektijd per fractie

-

Reactie Gedeputeerde Staten is de helft

Hart der Provincie 3

van de uitgesproken tijd van Provinciale

10.30 – 11.30 uur

Staten
Thema Natuur en Milieu (informerend)
Beleidsregel natuurbescherming

Tijdens deze bijeenkomst worden PS geïnformeerd
Hart der Provincie 2

over de aanpassing/doorontwikkeling van de
beleidsregel natuurbescherming.
Hart der Provincie 3

11.00 – 12.30 uur

11.30 – 13.00 uur

Thema Economie en Internationalisering

Thema Samenleving (informerend en

(informerend)

oordeelsvormend)

Expertmeeting Dierproeven

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Het doel van deze expertmeeting is om Provinciale

Tijdens het informerende deel van deze bijeenkomst

Staten te informeren over wat de provincie Noord-

worden PS door de gedeputeerde geïnformeerd over

Brabant kan doen om dierproeven af te bouwen,

(het proces van) het concept-Regioprofiel Cultuur

proefdiervrije innovaties te stimuleren en als Brabant

BrabantStad.

hierin koploper te worden.

Aansluitend vindt een oordeelsvormende bespreking

Na een korte inleiding op het onderwerp door de

plaats. De woordvoerders kunnen reflecteren en input

experts van Centrale Commissie Dierproeven en

geven op het concept-Regioprofiel en gaan met

Stichting Proefdiervrij krijgen de andere genodigde

gedeputeerde Swinkels en met elkaar in debat aan

experts kort gelegenheid om hun visie op dit

de hand van de Statenmededeling concept-

onderwerp te geven. Daarna kunnen de

Regioprofiel Cultuur BrabantStad en het concept-

woordvoerders vragen stellen aan alle experts.

Regioprofiel.
-

2 minuten spreektijd per fractie

-

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

Statenzaal

Hart der Provincie 3

12.30 – 13.30 uur

13.00 - 13.15 uur

Inspreekmoment

Aanbiedingsmoment

De volgende personen richten het woord tot de

EU-parlementariërs Van Nistelrooij en Van Miltenburg

woordvoerders Ruimte over Statenvoorstel 53/18

bieden de EU-vlag aan. Namens Provinciale Staten

Inpassingsplan windenergie A16:

nemen de Commissaris van de Koning en de vice-

-

De heer/mevrouw C.A.A. Backx

-

de heer/mevrouw Maas, namens Horeca

voorzitters van PS de vlag in ontvangst.

Breda B.V.

Statenlounge

-

mevrouw Bosch

13.15 – 13.30 uur

-

de heer Brekoo namens Stichting
Bewonerscomité Haagse Beemden

-

Procedurevergadering (incl lunch)

de heer Boomaars, namens Dennenlucht
Breda BV en GN Bouw BV

-

de heer P. Backx

-

de heer Tutert-Smits

-

mevrouw Van Dijk

-

de heer Daamen

-

de heer Van der Bijl

-

de heer Lops

-

de heer Van Wesel

Hart der Provincie 4

-

de heer Daamen, namens de heer Twisk van
Regelink Ecologie en Landschap

-

de heer Wirken

-

de heer Boon

De volgende personen richten het woord tot de
woordvoerders Mobiliteit over Statenvoorstel 35/18
Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen:
-

Bert Brakkee namens Bijenhouders
Vereniging St. Ambrosius Dongen

-

René Roovers namens Vereniging Spaar de
Duiventoren en het Blik

-

Ranko Hamelinck

Hart der Provincie 2
13.30 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten de heer J.A
Ockers (Lokaal Brabant)

3.

Afscheid van de heer J.H.W.F. Heijman (Lokaal Brabant) als lid van Provinciale Staten

4.

Beëdiging burgerlid de heer J.C.P van Gorp (Lokaal Brabant)

5.

Actualiteit

Bespreekstukken
1.

Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 (Thema Ruimte)

2.

Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen (Thema Mobiliteit)

3.

Statenvoorstel 51/18 Onteigening t.b.v. realisatie van PIP’s Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat Oost en West (Thema Ruimte)

4.

Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 (Thema Bestuur en Financiën)

Stemming

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken.
Statenzaal

