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Onderwerp

Datum

Vergadering Provinciale Staten

20 november 2018
Ons kenmerk

4443060

Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 23
november 2018, vanaf 13.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Statengriffie

Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen op
de te behandelen voorstellen.

Email

Telefoon

statengriffie@brabant.nl
Bijlage(n)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 23 november 2018
De vergadering begint om 13.30 uur.

Datum

20 november 2018
Ons kenmerk

4443060

I.
II.
III.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda
Actualiteit
Bespreekstukken
73/18

Statenvoorstel Procedure wensen en bedenkingen
inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v.
samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer

Sinds 2009 respectievelijk 2016 neemt de provincie deel in twee landelijke
samenwerkingsverbanden van decentrale overheden op het gebied van het
openbaar vervoer. De huidige organisatievormen kennen problemen met het
‘huisvaderschap’. Door oprichting van en deelname in een specifiek daarvoor op
te richten coöperatieve vereniging willen de overheden deze samenwerkingen
robuust organiseren. Gedeputeerde Staten nodigen Provinciale Staten uit om
eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende het voorgenomen
besluit van Gedeputeerde Staten om deel te nemen in de “Coöperatie
Samenwerkingsverband DOVA U.A.”.
65/18

Begrotingswijziging uitvoeringstaken
vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet
natuurbescherming en overige gevolgen wegens
provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN

De Brabantse Omgevingsdiensten zijn per 1 januari 2017 belast met de
uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Wet
natuurbescherming. Aan de hand van de ervaringen over 2017 en 2018 zijn de
gevolgen van de Wet natuurbescherming op de VTH-uitvoeringskosten door de
ODBN geactualiseerd. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten een
structurele dekking voor en vragen Provinciale Staten de daarbij behorende
begrotingswijziging vast te stellen.
71/18

Statenvoorstel Vijfde wijzigingsverordening
Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Nieuwe stalsystemen moeten voldoen aan de emissie-eisen uit de Verordening
natuurbescherming Noord-Brabant (Vnb). De Raad van State oordeelde op 7
februari 2018 in een zaak dat Gedeputeerde Staten niet kunnen handhaven op
basis van ‘oude’ versies van bijlage 2 van de Vnb, omdat deze hun gelding hebben
verloren. Er wordt niet voldaan aan de zogenaamde legaliteitseis. De rechtbank

2/3

Oost-Brabant heeft tijdens een zitting op 11 juni 2018 kritische vragen gesteld over
de uitspraak van de Raad van State in relatie tot een andere lopende beroepszaak.
Ook daar bestaat twijfel of wel de juiste versie van de Vnb is toegepast.
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de Vnb zekerheidshalve
aan te passen om op dit punt duidelijkheid te verschaffen.
IV.
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Stemming

84/18 Ontwerpbesluit Lijst Ingekomen Stukken periode 11 oktober 2018 tot
en met 31 oktober 2018
83/18 Ontwerpbesluit Notulen van de PS-vergadering 28 september 2018
Verder wordt er gestemd over bovengenoemde bespreekstukken waarvan de
beraadslaging voor 17.00 uur is afgerond.
V.

Sluiting
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