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Geachte dames en heren,

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op
vrijdag 31 oktober 2014, vanaf 9.30 uur in de Statenzaal van het
Provinciehuis.

Kirsten ten Cate
Afdeling

Griffie
Telefoon

Het presidium van Provinciale Staten heeft het college verzocht de
delegatie voor deze vergadering af te stemmen op de te bespreken
voorstellen.

(06) 55686950
Fax

(073) 681 2803
Bijlage(n)

De plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten van NoordBrabant,

div.
E-mail

ktcate@brabant.nl

mevrouw mr. M.B.P. Geeraedts

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Provinciale Staten

Datum

13 oktober 2014

Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 31 oktober 2014

Ons kenmerk

De vergadering begint om 09.30 uur.

3679000

I. Opening van de vergadering/vaststellen agenda
II.

Ingekomen stukken (PS 70/14)

III. IV. Voorstellen
A-stukken:
B-stukken:
C-stukken:
Bijenaanpak:
54/14 Initiatiefvoorstel van de PvdD inzake beperken bijensterfte in
Noord-Brabant, verzoek tot ondersteuning maatregelen ter
bevordering van een bij vriendelijke leefomgeving met
positieve effecten voor economie en ecologie

De provincie kan als natuurbeheerder en economische aanjager in het
geheel een meer belangrijke rol spelen om de productie van groente
en fruit en het behoud van natuur voor de bijen te verbeteren. Als
oplossing wordt een structureel, samenhangend beleid voorgesteld ter
verbetering van de leefomgeving van de bij en andere bestuivende
insecten. De Partij voor de Dieren stelt voor om het beleid nader in te
vullen met een zestal maatregelen. Gezien het economische en
ecologische belang van de bijen voor Brabant stellen ze een
provinciaal pakket van maatregelen voor met een begroting van 3,5
miljoen euro voor de ondersteuning van de 6 projecten.
De gezamenlijke inspanning van alle partners brengt naar schatting
een bedrag op van 5 miljoen euro.
(N.B.: Het initiatiefvoorstel is op 10 oktober 2014 in de commissie
voor Ecologie en Ruimte besproken; nadat het eerst op 3 juli 2014
procedureel geagendeerd was voor Provinciale Staten.)
64/14 Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma

Verbetering van de bijengezondheid kan worden bereikt via het
milieu-, water- en natuurbeleid en is daarmee ook een
verantwoordelijkheid voor de provincie Noord-Brabant. In de
provinciale visie “De provincie draagt Bij ….” is aangegeven welke
maatregelen zinvol zijn om in Brabant te nemen, aanvullend op het
huidig provinciaal beleid en het landelijk actieprogramma
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bijengezondheid. Hierin is gekozen voor een actieprogramma op
korte termijn en een nog verder uit te werken actieprogramma op de
lange termijn. De eventuele financiële consequenties van een nog
verder uit te werken actieprogramma voor de langere termijn worden
betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.
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61/14 Verordening ruimte; wijziging kaartaanpassingen

Eenmaal per jaar wordt een procedure voor wijziging van de
Verordening ruimte, in het bijzonder wat betreft grenswijzigingen,
doorlopen. De voorgenomen wijzigingen worden opgenomen in een
ontwerpbesluit en vervolgens conform de Wet ruimtelijke ordening ter
inzage gelegd, waarna de wijziging definitief door Provinciale Staten
wordt vastgesteld. Op 6 juni 2014 heeft de commissie voor Ecologie
en Ruimte het ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014,
kaartaanpassingen 2 vrijgegeven voor inspraak. Naar aanleiding van
de inspraakperiode zijn vijf reacties ingekomen welke op onderdelen
hebben geresulteerd in een aanpassing van het ontwerp.
66/14 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen een meerderheidsbelang
in de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) te nemen.
Met provinciale doorzettingsmacht in de ORR wordt de kans vergroot
dat de provincie het restant ter hoogte van € 103 miljoen aan eerder
uitkeerde saneringskosten in de agrarische sector via de ruimte voor
ruimte systematiek terugverdient. De provincie koopt het aandeel van
NIBC-bank en ingenieurs- en adviesbureau Grontmij over. Hiervoor
wordt aan Provinciale Staten gevraagd € 18 miljoen beschikbaar te
stellen.

59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds –
Uitnodiging tot het herkenbaar maken van wensen en
bedenkingen

Op 4 juli 2014 heeft Provinciale Staten besloten tot het instellen van
het Brabant C Fonds en hiertoe een stichting op te richten. Met dit
fonds wil de provincie stimuleren dat er meer kunst en cultuur van
nationaal en internationaal niveau in Brabant te zien is. Het Fonds
Brabant C maakt onderdeel uit van een nieuwe aanpak voor
investeren in cultuur, die bestaat uit 3 elementen: Netwerk, Aanjaagrol
en Fonds. Via dit voorstel vragen Gedeputeerde Staten aan
Provinciale Staten om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te
maken met betrekking tot het voorgenomen besluit van Gedeputeerde
Staten om de Stichting Brabant C Fonds op te richten en uit te voeren
zoals vastgelegd in resp. het Ontwerp Opdracht Brabant C Fonds, het
Ontwerp Statuten Brabant C Fonds, en het Ontwerp
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Financieringsreglement Brabant C Fonds. Na besluitvorming in PS
zullen Gedeputeerde Staten toestemming vragen aan de Minister van
BZK en kan de stichting worden opgericht.
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55/14 Provinciaal inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor
N69 en kredietvotering (UA43)

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de aanleg van
een nieuwe verbinding tussen de A67 in Veldhoven en de Luikerweg
ten zuiden van Valkenswaard planologisch mogelijk te maken door
een
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast te stellen. Om de realisatie
mogelijk te maken stellen Gedeputeerde Staten voor om een
aanvullend uitvoeringskrediet van € 84 mln. beschikbaar te stellen.
62/14 Criteria financiële ondersteuning opheffen overlast veehouderij in
urgentiegebieden - kaderstellend

Op verzoek van Provinciale Staten (behandeling Voorjaarsnota 2014,
motie 32) hebben Gedeputeerde Staten criteria geformuleerd voor het
verlenen van financiële ondersteuning door de provincie bij het
opheffen van de overlast door veehouderijbedrijven in de zogeheten
urgentiegebieden. Het voorstel is deze ondersteuning –via een
subsidieregeling- te koppelen aan door alle relevante partijen
gedragen verbeterplannen. Daarnaast gelden procesmatige en
staatssteun technische randvoorwaarden. De in genoemde motie
gevraagde inschatting en het voorstel voor budget volgt bij de
Najaarsbrief 2014.

45/14 Wijziging verordening Waterschappen en
Waterschapsreglementen

De reglementen voor de waterschappen worden geactualiseerd op
twee onderdelen: 1. Wijziging van het aantal geborgde zetels voor
alle waterschappen naar maximaal 7; 2. Aanpassingen van technische
aard bij alle waterschappen.
Het voorstel betekent, dat de verdeling van de geborgde zetels voor
waterschap Brabantse Delta en waterschap Aa en Maas wordt
vastgesteld op 3 voor bedrijven, 3 voor ongebouwd en 1 voor natuur
en voor waterschap De Dommel op 2 voor bedrijven, 3 voor
ongebouwd en 2 voor natuur.
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V.

Vragenuurtje

Datum

13 oktober 2014
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