Aangepaste dagindeling 14 juni 2019
9.30 - 10.30 uur
Procedurevergadering en Presidium
Hart der Provincie 4
10.30 - 11.30 uur

10.40 – 10.50 uur

Thema Ruimte (oordeelsvormend)

Inspreekmoment

Ontwerp interim-Omgevingsverordening

Robert ten Kate spreekt namens het Brabants Agrarisch

Tijdens deze bijeenkomst hebben de statenleden de

Jongeren Kontact (BAJK) de woordvoerders Landbouw toe

gelegenheid input te leveren aan gedeputeerde Van

over het Bestuursakkoord 2019-2023.

Merrienboer ten aanzien van de interimomgevingsverordening die op 24 mei ter inzage is

Hart der Provincie 3

gegaan. Ook kunnen de statenleden met elkaar in

10.50 – 11.10

gesprek over de wijze waarop PS betrokken wil
worden bij de totstandkoming van de

Technische vragenronde

omgevingsverordening en bij uitwerkingen van beleid

-

dat in deze verordening komt te staan.

Havenschap Moerdijk 2020
-

Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie

-

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

Statenvoorstel 28/19 Zienswijze op conceptbegroting
Statenvoorstel 30/19 Conceptbegroting 2019
Gemeenschappelijke regeling KCV Brabant
Noordoost, zienswijze PS

Hart der Provincie 3
11.10 – 11.30 uur
Rondvraagmoment
Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen
stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n). Een overzicht
van ingediende vragen is gepubliceerd bij deze
dagindeling.
-

Per vraag wordt spreektijd voor vragensteller en
beantwoording door Gedeputeerde door
voorzitter bepaald

Hart der Provincie 2

-

Indien gewenst kan vragensteller aanvullende
vragen stellen

Hart der Provincie 3
11.30 - 13.00 uur

11.30 – 13.00 uur

Thema Natuur en Milieu (informerend en

Thema Mobiliteit (oordeelsvormend)

oordeelsvormend)

Reactie Gedeputeerde Staten op advies dhr. Van Geel

Opdracht aan de omgevingsdiensten

over toekomstige ontwikkeling Eindhoven Airport

Tijdens deze bijeenkomst worden de statenleden

Tijdens deze bijeenkomst hebben de statenleden de

geïnformeerd over de totstandkoming van de opdracht

gelegenheid om de reactie van Gedeputeerde Staten op

2020 aan de omgevingsdiensten. De statenleden

het advies van dhr. Van Geel over de toekomstige

worden meegenomen in de belangrijkste

ontwikkeling van Eindhoven Airport te bespreken en input

ontwikkelingen. Tevens kunnen ze gedeputeerde Van

aan gedeputeerde Van der Maat mee te geven, alvorens

den Hout input meegeven en met hem in gesprek gaan

de reactie uitgaat naar de Minister van Infrastructuur en

over de opdracht die eind dit jaar wordt verleend en

Waterstaat.

waarvoor in de provinciale begroting budget wordt
vrijgemaakt.

Voor deze bijeenkomst geldt:

Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie

-

Reactie Gedeputeerde Staten is de helft van

-

2 minuten spreektijd per fractie

-

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

de uitgesproken tijd van Provinciale Staten
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

13.00 - 13.30 uur
Lunch

13.30 uur Aanvang PS (vast moment)
I.
VIII.a

Opening van de vergadering/ vaststellen agenda
Afscheid leden van Gedeputeerde Staten

II.

Bespreekstuk

26/19 Statenvoorstel Initiatiefvoorstel Referendumverordening Noord-Brabant schuift door naar de PSvergadering van 28 juni 2019

III.

Stemming

Er wordt gestemd over bovengenoemd bespreekstuk, alsmede over:


Ontwerpbesluit 35/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 27 april 2019 t/m 22 mei 2019



Ontwerpbesluit 31/19 Notulen van de PS-vergadering 27 maart 2019



Ontwerpbesluit 32/19 Notulen van de PS-vergadering 28 maart 2019

IV.

Bestuursakkoord 2019-2023

V.

Bepaling aantal zetels in Gedeputeerde Staten en benoeming leden van Gedeputeerde Staten (incl.
stemming)

VI.

Onderzoek en geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten

VII.

Bespreekstuk (incl. stemming)


VIII.b
IX.

37/19 Statenvoorstel lidmaatschap AV-IPO

Afscheid leden Provinciale Staten die tot lid van het college van Gedeputeerde Staten zijn benoemd
Sluiting

Statenzaal

