Voorlopige dagindeling 28 juni 2019
9.00 - 10.00 uur
Thema Natuur en Milieu (informerend)
Programma Aanpak Stikstof
Tijdens deze themabijeenkomst worden PS geïnformeerd
over de consequenties voor de provincie Brabant als
gevolg van de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State over de PAS.
Tevens geeft de gedeputeerde toelichting op de
maatregelen die de provincie gaat nemen en wordt een
terugkoppeling gegeven op het bestuurlijk overleg met
de minister van vrijdag 21 juni 2019.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst richt Ed van Uijen
het woord tot de woordvoerders over dit onderwerp.
Hart der Provincie 2
10.00 - 12.00 uur

9.45 – 10.30 uur

Thema Landbouw (informerend)

Rondvraagmoment

Rondetafelgesprek mestbewerking

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

Doel van het rondetafelgesprek is om de fracties in staat

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n). Een

te stellen om informatie bij de maatschappelijk partners

overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd bij deze

op te halen rondom het sluiten van kringlopen,

dagindeling.

mestbewerking en de bemestingspraktijk.
-

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

-

Indien gewenst kan vragensteller aanvullende
vragen stellen

Statenzaal

Hart der Provincie 3
10.30 – 11.30 uur
Inwerkprogramma
Brabant Branding
Iedereen die werkt aan en vertelt over Brabant, heeft
daarmee invloed op het imago, en dus op het merk dat
de regio Brabant is. Ook als Statenlid kun je, bewust of
onbewust, meebouwen aan het regio-merk.
Hoe werkt dat, regio branding? Waaruit bestaat dat
gewenste Brabantse merk eigenlijk, en waarom? Hoe
maak je keuzes die bijdragen aan een sterk merk
Brabant? En wat kunt u ermee in uw dagelijks werk?
Hart der Provincie 3

12.00 - 13.00 uur

11.30 – 13.00 uur

Thema Natuur en Milieu (informerend)

Thema Energie (informerend)

Gesprek Faunabeheer Eenheid

Klimaatakkoord

De woordvoerders van het thema Natuur en Milieu gaan

Tijdens deze bijeenkomst krijgen Provinciale Staten een

in gesprek met Henk Leenders en Hilde Kooijmans van

ambtelijke toelichting op het ontwerp Klimaatakkoord in

de FBE. Dit aan de hand van bijgevoegde concept-

relatie tot het provinciaal energiebeleid en op de

agenda.

provinciale rol in de regionale RES-processen (Regionale
Energiestrategieën.) Tevens krijgen PS een toelichting op
het interprovinciale proces rond het Klimaatakkoord door
de heer Fackeldey, lid van de IPO kerndelegatie
Klimaatakkoord.
Hart der Provincie 3

Hart der Provincie 2
13.00 – 13.30 uur
Procedurevergadering (incl. lunch)
Hart der Provincie 4
13.30 uur Aanvang PS (vast moment)


Opening van de vergadering / vaststellen agenda



Actualiteit

Bespreekstukken


Statenvoorstel 26/19 Initiatiefvoorstel Referendumverordening Noord-Brabant (thema Bestuur en Financiën)



Statenvoorstel 28/19 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2020 (thema Bestuur en
Financiën)



Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting



Statenvoorstel 30/19 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling KCV Brabant Noordoost,

Brainport Smart District (thema Ruimte)
zienswijze PS (thema Mobiliteit)
Stemming
Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken alsmede:


Ontwerpbesluit 38/19 Notulen van de PS-vergadering 10 mei 2019

Statenzaal

