Voorlopige dagindeling 31 januari 2020
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/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps . Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de
Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278.
10.30 - 11.00 uur

10.30 – 11.00 uur

Technische vragenronde

Inspreekmoment

-

Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan
“Natuurgebied Westelijke Langstraat” (thema
Natuur en Milieu)

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

11.00 - 13.00 uur

11.00 – 11.30 uur

Thema Natuur en Milieu (informerend)

Rondvraagmoment

VTH-opdracht 2020 Brabantse omgevingsdiensten

Statenleden kunnen vragen stellen aan de

Gedeputeerde Grashoff informeert PS over de opdracht

gedeputeerde(n). Statenleden hebben tot dinsdag 28

‘vergunningverlening, toezicht en handhaving’ aan de

januari 12.00 uur gelegenheid om vragen in te dienen.

drie Brabantse omgevingsdiensten. Voorafgaand hieraan

Een overzicht van ingediende vragen wordt gepubliceerd

vindt er tussen 11.00 uur en 11.30 uur, op verzoek van PS,

bij de aangepaste dagindeling.

een gesprek plaats met de drie directeuren van de
omgevingsdiensten.

-

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

-

Indien gewenst kan de vragensteller
aanvullende vragen stellen

Hart der Provincie 3
11.30 - 13.00 uur
Werkgroep Gedeelde mobiliteit
De werkgroep wordt geïnformeerd over een onderzoek
van Breda University of Applied Sciences naar
verkeersstromen in West-Brabant, de transitiestrategie
West-Brabant en de aanbesteding van busvervoer met
daarbij speciale aandacht voor elektrisch busvervoer.
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3
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 incl. stemming


Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid (thema Natuur en Milieu)



Statenvoorstel 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant (thema Bestuur en Financiën)



Statenvoorstel 05/20 Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en
Limburg 2018 (thema Bestuur en Financiën)



Statenvoorstel 06/20 Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten en rondvraagmoment (thema
Bestuur en Financiën)



Statenvoorstel 07/20 Controleprotocol accountant 2019 en 2020 (thema Bestuur en Financiën)

Stemming
•

Ontwerpbesluit 01/20 Notulen PS-vergadering 22 november 2019

•

Ontwerpbesluit 02/20 Notulen extra PS-vergadering 22 november 2019

Statenzaal

