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Onderwerp

Datum

Vergadering Provinciale Staten

30 april 2019
Ons kenmerk

4512584

Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 10
mei 2019, 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 10 mei 2019
De vergadering begint om 13.30 uur.

Datum

30 april 2019
Ons kenmerk

4512584

I.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

II.

Beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten mevrouw F.M.
Dingemans en de heer C. de Heer

III.

Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging tijdelijk lid
van Provinciale Staten mevrouw M.J.G.P. Surminski

IV.

Benoeming en beëdiging van burgerleden de heer M. van
Dijk (Lokaal Brabant) en de heer H.J. van Zelst (ChristenUnieSGP)

V.
VI.

Actualiteit
Bespreekstukken
22/19

Statenvoorstel Onteigening ten behoeve van de
realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS
Leegveld, Deurne

Om de beoogde PAS-maatregelen te kunnen realiseren, en derhalve het
vastgestelde PIP “PAS Leegveld, Deurne” te kunnen verwezenlijken, moeten de
benodigde gronden worden aangekocht. Het minnelijke overleg wordt hierover
met rechthebbenden gevoerd. Naar verwachting wordt niet met alle eigenaren
tijdig minnelijke overeenstemming bereikt. Daarom is het noodzakelijk om parallel
aan de onderhandelingen, de onteigeningsprocedure op te starten. Provinciale
Staten worden gevraagd de Kroon hiertoe te verzoeken.
19/19

Statenvoorstel Procedure wensen en bedenkingen
inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport
Smart District

In 2016 namen de gemeente Helmond en de TU/e het initiatief om in de regio
Brainport Eindhoven de slimste wijk ter wereld te gaan maken: Brainport Smart
District (BSD). De provincie Noord-Brabant is vanaf het begin betrokken bij deze
ontwikkeling. De Stichting BSD is 30 mei 2018 opgericht nadat de eerste
opstartfase om te komen tot de slimme wijk was afgerond en richting realisatie
ging. In september heeft de Stichting BSD een verzoek gedaan aan de provincie
om toe te treden tot de Stichting BSD. Gedeputeerde Staten nodigen Provinciale
Staten uit om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende

2/3

het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om deel te nemen aan de
Stichting BSD.

Datum

30 april 2019
Ons kenmerk

27/19

Statenvoorstel Beslissing inzake klacht tegen het (niet)
handelen van Provinciale Staten.

4512584

Er is op 6 december 2018 een klacht ingediend tegen het (niet) handelen van
Provinciale Staten. De klacht richt zich tegen het niet beantwoorden van de brief
van klager gedateerd 2 juni 2018. De Commissie voor Klachten en Verzoeken
heeft op 25 februari 2019 een hoorzitting gehouden waarbij partijen in de
gelegenheid zijn gesteld hun standpunten mondeling toe te lichten. Hierna heeft
de Commissie advies uitgebracht aan Provinciale Staten. Provinciale Staten
worden geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren.

VII.

Stemming

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken waarvan de
beraadslaging voor 17.00 uur is afgerond, alsmede over

VIII.

Ontwerpbesluit 29/19

Lijst Ingekomen Stukken periode 28 februari 2019
t/m 3 april 2019

Ontwerpbesluit 25/19

Notulen van de PS-vergadering 22 februari 2019

Sluiting
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