Voorlopige dagindeling 30 augustus 2019
Let op. De tijdstippen en locaties kunnen nog veranderen als gevolg van de actualiteit. In de week van de Statendag
vindt u op woensdag de aangepaste dagindeling met definitieve tijden en locaties via https://www.brabant.nl/politieken-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de Statengriffie via
statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278.
09.30 – 10.00 uur

09.30 – 10.00 uur

Platform integriteit

Technische vragenronde

Startbijeenkomst ter voorbereiding op bijeenkomst 13

-

september.

Statenvoorstel 34/19 Partiele herziening
inpassingsplan windenergie A16 (thema Ruimte)

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

10.00 – 10.30 uur

10.00 - 10.30 uur

Inspreekmoment

Rondvraagmoment
Statenleden kunnen vragen stellen aan de inhoudelijk
gedeputeerde(n). Statenleden hebben tot dinsdag 27
augustus 12.00 uur gelegenheid om vragen in te dienen.
Een overzicht van ingediende vragen wordt gepubliceerd
bij de aangepaste dagindeling.
-

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

-

Indien gewenst kan vragensteller aanvullende
vragen stellen

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

10.30 - 12.00 uur

10.30 – 12.00 uur

Thema Natuur en Milieu (informerend en

Thema Bestuur en Financiën (informerend)

oordeelsvormend)

Versterking P&C-cyclus en opzet begroting 2020

Programma Aanpak Stikstof

Bespreking van het gewenste samenspel tussen PS en GS

PS worden tijdens de themabijeenkomst geïnformeerd

in de sturings- en verantwoordingscyclus voor de

over de laatste ontwikkelingen en consequenties (voor

periode 2019-2023. Daarnaast behandeling van het

Brabant) als gevolg van de uitspraak van de Afdeling

proces en de uitgangspunten voor de Begroting 2020.

bestuursrechtspraak van de Raad van State over de PAS.
Statenleden gaan met elkaar en met de gedeputeerde in
gesprek over de uitwerking van de uitspraak voor de
korte, middellange en lange termijn en de
aangekondigde verschuiving van de termijn voor
indiening van een vergunningaanvraag.
Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie
Reactie Gedeputeerde Staten is de helft van
de uitgesproken tijd van Provinciale Staten

Hart der Provincie 3
Hart der Provincie 2
12.00 - 13.00 uur

12.00 – 13.00 uur

Werkgroep omgevingsverordening

Werkgroep OV-visie

Het betreft de startbijeenkomst van deze werkgroep. Aan

Tijdens deze startbijeenkomst komen de werkwijze van

de orde komt onder meer de werkwijze en de mogelijke

de werkgroep en de uitwerking van de visie “Gedeelde

rol voor de werkgroep en PS bij de totstandkoming van

mobiliteit is maatwerk” in een adaptieve agenda aan

de (interim)omgevingsverordening.

bod.

Hart der Provincie 2
Hart der Provincie 3
13.00 – 13.30 uur

13.00 – 13.30 uur

Lunch

Procedurevergadering (incl. lunch)
Hart der Provincie 4

13.30 uur Aanvang PS (vast moment)


Opening van de vergadering/ vaststellen agenda



Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mevrouw L.M. Sjouw



Afscheid Statenlid mevrouw F.M. Dingemans



Benoeming en beëdiging van burgerlid mevrouw M.J.G.P. Surminski



Actualiteit

Bespreekstuk


Statenvoorstel 43/19 Benoeming plaatsvervangend voorzitters Provinciale Staten, voorzitters voor
themabijeenkomsten, rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen, vertegenwoordigers van Provinciale
Staten van Noord-Brabant als lid van de programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer en reserve
vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van het IPO de voor de Statenperiode 2019-2023 (thema
Bestuur en Financiën)

Stemming
Er wordt gestemd over bovengenoemd bespreekstuk, alsmede over:


Ontwerpbesluit 47/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 23 mei 2019 t/m 12 juni 2019



Ontwerpbesluit 44/19 Notulen van de PS-vergadering 24 mei 2019



Ontwerpbesluit 45/19 Notulen van de PS-vergadering 27 mei 2019



Ontwerpbesluit 46/19 Notulen van de PS-vergadering 14 juni 2019

Statenzaal

