Voorlopige dagindeling 11 oktober 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.
9.00 - 9.30 uur

9.30 – 10.00 uur

Technische vragenronde

Inspreekmoment

-

Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen
bedenkingen voor de omgevingsvergunning
Windpark Karolinapolder, te Steenbergen
(thema Energie)

-

Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim
omgevingsverordening Noord-Brabant (thema
Ruimte)

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

9.30 - 11.30 uur

10.00 – 10.30 uur

Thema Energie (informerend en oordeelsvormend)

Rondvraagmoment

Klimaatakkoord

Statenleden kunnen vragen stellen aan de

PS worden geïnformeerd over statenvoorstel 56/19

gedeputeerde(n). Statenleden hebben tot dinsdag 8

‘Voorstel voor een klimaatakkoord’ en hebben

oktober 12.00 uur gelegenheid om vragen in te dienen.

gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen.

Een overzicht van ingediende vragen wordt gepubliceerd

Vervolgens gaan de statenleden met elkaar en met

bij de aangepaste dagindeling.

gedeputeerde Spierings oordeelsvormend in gesprek
over het statenvoorstel.

-

Per vraag wordt spreektijd voor de
vragensteller en beantwoording door de
gedeputeerde door de voorzitter bepaald

Voor het oordeelsvormende gedeelte geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie

-

Reactie Gedeputeerde Staten is de helft van

-

Indien gewenst kan de vragensteller
aanvullende vragen stellen

de uitgesproken tijd van Provinciale Staten
Hart der Provincie 3
10.30 – 11.30 uur
Thema Natuur en Milieu (informerend)
Programma Aanpak Stikstof
PS worden tijdens de themabijeenkomst geïnformeerd
over de laatste ontwikkelingen (voor Brabant) rondom de
PAS. Hierbij komt ook het advies van de commissie
Remkes “Niet alles kan” aan bod. Ook geeft de
gedeputeerde een terugkoppeling over het bestuurlijk
overleg van 3 oktober.
Hart der Provincie 2
Hart der Provincie 3

11.30 – 13.00 uur
Thema Ruimte (oordeelsvormend)
Interim-omgevingsverordening
Statenleden gaan met elkaar en met gedeputeerden Van
Merrienboer, Spierings en Grashoff in gesprek over de
interim-omgevingsverordening die aan PS ter vaststelling
is voorgelegd.
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
13.00 – 13.15 uur

13.00 – 13.30 uur

Aanbiedingsmoment

Procedurevergadering (incl. lunch)

Ivka Orbon, directeur van BrabantAdvies, biedt het
advies “Brabantse werklocaties toekomst” aan
gedeputeerde Van Merrienboer en PS aan. Namens PS
wordt het advies in ontvangst genomen door technisch
voorzitter Anne van Diemen-Vereijken.
Statenlounge

Hart der Provincie 4

13.30 uur Aanvang PS
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Rapport commissie Remkes “Niet alles kan”

Debat omtrent de aanbevelingen van het adviescollege, de wijze waarop hier door de provincie opvolging aan
dient te worden gegeven en de gevolgen die dit advies kan hebben voor lopende provinciale dossiers
Statenzaal

