Dagindeling 23 november 2018
09.00 – 9.30 uur

09.00 – 9.30 uur

Technische vragenronde

Rondvraagmoment

-

Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne” (thema

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Natuur en Milieu)

Een overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd

Statenvoorstel 78/18 Onteigening ten behoeve

bij deze dagindeling.

-

van de realisatie van het provinciaal
inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne” (thema

-

Natuur en Milieu)
-

(thema Natuur en Milieu)
-

vragensteller en beantwoording door

Statenvoorstel 74/18 Wijziging
Waterverordening waterschap Rivierenland

Per vraag wordt spreektijd voor
Gedeputeerde door voorzitter bepaald

-

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen

Statenvoorstel 63/18 Smart data: eerste stap
richting een vooraanstaande data-economie

(thema Economie en Internationalisering)
-

Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot
wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe

(thema Mobiliteit)

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

9.30 – 10.30 uur

09.30 – 10.30 uur

Woordvoerdersoverleg Ruimte

Inspreekmoment

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

18 personen richten het woord tot de woordvoerders

thema ruimte en gedeputeerde Van Merrienboer

Mobiliteit over Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP

komen bijeen. De Gedeputeerde geeft een doorkijk in

N279 Veghel-Asten. Een overzicht van de insprekers

de strategische beleidsagenda en de lange termijn

is gepubliceerd bij deze dagindeling.

agenda. Verder komt de stand van zaken van
aangenomen moties en toezeggingen aan de orde.
De fractie van GroenLinks en gedeputeerde Van
Merrienboer hebben bespreekpunten voor het
woordvoerdersoverleg aangedragen.

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

10.30 – 11.00 uur

10.30 - 11.45 uur

Inspreekmoment

Thema Mobiliteit (informerend en

5 personen richten het woord tot de woordvoerders

oordeelsvormend)

Bestuur en Financiën over Statenvoorstel 69/18

Visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’

Herindelingsadvies tot samenvoeging van de

Na een korte toelichting van gedeputeerde Van der

gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Een overzicht

Maat over het statenvoorstel gaan de woordvoerders

van de insprekers is gepubliceerd bij deze

met de gedeputeerde en met elkaar in debat aan de

dagindeling.

hand van het Statenvoorstel 68/18 Visie ‘Gedeelde
mobiliteit is maatwerk’ en uitwerking hiervan in een

adaptieve aanpak. Eventuele informerende vragen
naar aanleiding van de toelichting kunnen worden
meegenomen in de spreektijd van de fracties.
-

2 minuten spreektijd per fractie

-

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

Statenzaal

Hart der Provincie 3

11.00 – 13.00 uur

11.45 – 13.00 uur

Thema Bestuur en Financiën (oordeelsvormend)

Thema Mobiliteit (informerend en

Samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en

oordeelsvormend)

Eindhoven

Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten

De woordvoerders gaan in twee termijnen met

Na een introductie over het Provinciaal

gedeputeerde Spierings en met elkaar in debat aan

Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten door

de hand van het Statenvoorstel 69/18

gedeputeerde Van der Maat gaan de woordvoerders

Herindelingsadvies tot samenvoeging van de

met de gedeputeerde en met elkaar in debat aan de

gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

hand van het Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP
N279 Veghel-Asten. Eventuele informerende vragen

-

2 minuten spreektijd per fractie in eerste

naar aanleiding van de presentatie kunnen worden

termijn

meegenomen in de spreektijd van de fracties.

-

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

-

2 minuten spreektijd per fractie

-

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

Statenzaal

Hart der Provincie 3

13.00 – 13.30 uur

13.00 – 13.25 uur

Lunch

Procedurevergadering (incl. lunch)
Hart der Provincie 4

13.30 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Actualiteit

Bespreekstukken
•

Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve

•

Statenvoorstel 65/18 Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en

vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer (thema Mobiliteit)
handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze
ontwerpbegroting 2019 ODBN (thema Natuur en Milieu)
•

Statenvoorstel 71/18 Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming 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 84/18 Lijst Ingekomen Stukken periode 11 oktober 2018 t/m 31 oktober 2018



Ontwerpbesluit 83/18 Notulen van de PS-vergadering 28 september 2018

Statenzaal

