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Geachte dames en heren,

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op
vrijdag 11 mei 2012, vanaf 9.30 uur in de Statenzaal van het
Provinciehuis.
Het voorplein is die dag niet beschikbaar in verband met noodzakelijke
werkzaamheden. Er wordt parkeerruimte voor u gereserveerd in de
parkeerkuil onder het provinciehuis: direct na de slagbomen aan de
linkerzijde.
Het presidium van Provinciale Staten heeft het college verzocht de
delegatie voor deze vergadering af te stemmen op de te bespreken
voorstellen.

Alex Brul
Afdeling

Griffie
Telefoon

(073) 681 2547
Fax

(073) 681 2803
Bijlage(n)

div.
E-mail

abrul@brabant.nl

Gasten van de Staten zijn de leden van de VVD afdeling Oosterhout op
uitnodiging van de heer Wijers en enkele individuele gasten.
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Mw. mr. M.B.P. Geeraedts, plv.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.
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De vergadering begint om 09.30 uur.
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I.

Opening van de vergadering/vaststellen agenda

II.

Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 20 januari
2012

De notulen liggen vanaf woensdag 2 mei 2012 onder nummer PS
27/12 ter inzage in de fractiekamers en bij de griffie in het
provinciehuis.
III.

Ingekomen stukken

De ingekomen stukken liggen vanaf woensdag 2 mei 2012 onder
nummer PS 28/12 ter inzage in de fractiekamers en op het
secretariaat van de griffie.
IV. Voorstellen
Voorstellen op het gebied van economische zaken en bestuur
04/12 Gedragscode integriteit

De bestaande gedragscode voor de provinciale bestuurders is
aan actualisering toe. Er wordt gekozen voor een gedragscode
die als basis neemt de meest recent vastgestelde landelijk
vastgestelde modelgedragscode voor politiek ambtsdragers,
waaraan een Brabantse annex wordt toegevoegd. In die annex
worden enkele bepalingen uit de modelgedragscode nader
uitgewerkt en wordt een commissie Integriteit en een
contactpersoon integriteit voor politiek ambtsdragers in het
leven geroepen.
18/12

Economisch programma Brabant

In het Economisch Programma Brabant 2020 wordt de
economische koers van de provincie richting 2020 vastgelegd
met een doorkijk naar de uitvoering voor deze bestuursperiode.
Verschillende bouwstenen liggen aan dit programma ten
grondslag en vormen een belangrijke basis, waaronder
arbeidsmarktbeleid, valorisatie van kennis en onze strategie ten
aanzien van werklocaties. Daarnaast zijn er nieuwe elementen
(zoals de inzet op prioritaire economische clusters) en zijn er
elementen die niet direct economisch zijn, maar wel raakvlakken
met economie hebben (sport, cultuur, ruimte, natuur). Alle
bouwstenen zijn verwerkt tot een samenhangende koers voor de
komende jaren; op basis hiervan kunnen Provinciale Staten een
integrale afweging maken van inzet en middelen.
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Strategisch Informatiebeleid provincie Noord-Brabant;
onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer

Datum

Op 2 maart 2012 presenteerde de Zuidelijke Rekenkamer haar
onderzoeksrapport ‚Strategisch Informatiebeleid provincie
Noord-Brabant‛. In dit rapport is, op basis van vier vooraf
geformuleerde onderzoeksvragen, een tiental hoofdconclusies,
een zestal aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten en een
tweetal aanbevelingen aan Provinciale Staten opgenomen.
Uit de reactie van Gedeputeerde Staten blijkt, dat het college de
aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten overneemt.
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Voorstel op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en wonen
13/12 Wijziging verordening ruimte, actualisatie-1

Op 17 december 2010 hebben Provinciale Staten de
Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 vastgesteld. Een
wijziging van de Verordening is op korte termijn noodzakelijk
gebleken. De achterliggende redenen voor deze
wijzigingsvoorstellen verschillen en zijn in hoofdzaak technisch
en beleidsarm. Het voorstel bevat tevens een uitwerking van de
besluitvorming rondom het uitgebrachte advies van de
commissie Van Doorn. In het kader van de inspraakprocedure
zijn 59 reacties ingekomen. In een beperkt aantal gevallen heeft
dit ten opzichte van het ontwerp tot redactionele wijziging van
de tekst en aanpassing van de begrenzing op kaarten geleid.
Daarnaast worden enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld.
Om duidelijkheid te bieden naar de gebruikers van de
verordening wordt voorgesteld een geconsolideerde versie van
de verordening vast te stellen; de Verordening ruimte 2012.
Hierin zijn alle doorgevoerde wijzigingen uit 2011, inclusief de
voorgestelde aanpassingen vanwege de ‘wijziging Verordening
ruimte, actualisatie I’ verwerkt.
Voorstel op het gebied van mobiliteit en financiën
15/12 Kredietaanvraag voor het project Noordoostcorridor 2012-2014

Met dit voorstel wordt een eerste krediet voor de jaren 2012 tot
en met 2014 van € 11 miljoen uit het spaar- en
investeringsfonds gevraagd voor het project Noordoostcorridor.
Dit krediet is benodigd voor de voorbereidingsfasen Notitie
Reikwijdte en Detailniveau, Provinciaal InpassingsPlan en
mogelijke anticiperende grondaankopen.
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Voorstellen op het gebied van cultuur en samenleving
23/12 Verwerving en ontwikkeling Klooster Mariadal te Roosendaal
vanuit het invsteringsprogramma grote erfgoedcomplexen

Door slim te investeren en te zoeken naar nieuwe functies voor
grote erfgoedcomplexen, blijft het Brabantse erfgoed behouden
en investeert de provincie in het leef- en vestigingsklimaat van
Brabant. Een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat is nodig om
tot de topregio’s op het gebied van kennis en innovatie in
Europa te behoren. De provincie zoekt bij de herontwikkeling
van de grote erfgoedcomplexen naar een samenwerking tussen
overheid, onderwijs, ondernemers en de omgeving. Om samen,
op een kwalitatief hoogwaardige manier, een nieuwe functie te
vinden voor die complexen die het waard zijn om een plek te
hebben in de toekomst van Brabant. De middelen worden
hierbij zoveel mogelijk revolverend ingezet, met als uitgangspunt
het beheerstatuut van het provinciaal Ontwikkelbedrijf.
Gedeputeerde Staten leggen het voornemen tot verwerving en
investering in de ontwikkeling van klooster Mariadal ter
instemming voor aan Provinciale Staten.
24/12
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Verwerving en ontwikkeling industrieel erfgoed de
Dongecentrale vanuit het investeringsprogramma grote
erfgoedcomplexen

Gedeputeerde Staten leggen het voornemen tot gedeelde
aankoop van de Dongecentrale in Geertruidenberg ter
instemming voor aan Provinciale Staten. Na de kaderstelling,
waarin de uitgangpunten en randvoorwaarden van het
investeringsprogramma grote erfgoedcomplexen zijn vastgelegd
in 2010 (PS 78/10A) en 2011 (PS 49/11A) liggen de eerste
twee herbestemmingslocaties nu ter besluitvorming. Dit dossier
betreft de Dongecentrale in Geertruidenberg.
Voorstel op het gebied van ecologie en handhaving
26/12 Vaststelling ontwerp-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke
regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch

Het bestuur van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch
heeft de betrokken raden en Staten verzocht in te stemmen met
het opnemen van enkele modelbepalingen uit een Circulaire van
de minister van BZK en het aanbrengen van enkele tekstuele
aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling Parkschap
Nationaal Park de Biesbosch. Hiertoe legt dit bestuur een
ontwerp-wijzigingsbesluit ter vaststelling voor.
De voorgestelde wijzigingen betreffen, naast enkele redactionele
verbeteringen, het toevoegen van enkele modelbepalingen
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inzake de financiering van de gemeenschappelijke regeling
(opgenomen in het nieuwe artikel 41 van de regeling). Deze
bepalingen worden toegevoegd op verzoek van de Bank
Nederlandse Gemeenten. Voor de aan de gemeenschappelijke
regeling deelnemende partijen heeft de wijziging geen
consequenties.
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Vragenuurtje

VI. Sluiting
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