Voorlopige dagindeling 14 februari 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.
10.00 - 10.30 uur
Technische vragenronde
-

Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim Ontwerp
Omgevingsverordening Brabantse Aanpak
Stikstof (thema Ruimte/Natuur en Milieu)

Hart der Provincie 2
10.30 – 11.00 uur

10.30 – 11.00 uur

Rondvraagmoment

Inspreekmoment

Statenleden kunnen vragen stellen aan de
gedeputeerde(n). Statenleden hebben tot dinsdag 11
februari 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 de
vragensteller en beantwoording door de
gedeputeerde door de voorzitter bepaald

-

Indien gewenst kan de vragensteller
aanvullende vragen stellen

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

11.00 – 12.30 uur

11.00 – 12.30 uur

Thema Bestuur en Financiën (informerend en

Thema Natuur en Milieu (informerend)

oordeelsvormend)

Provinciaal inpassingsplan natuurgebied Westelijke

Datavisie

Langstraat

Provinciale Staten worden door dhr. Thaens, Chief

Gedeputeerde Grashoff informeert Provinciale Staten

Information Officer van de provincie Noord-Brabant,

over de opgaven, het gebiedsproces, de planvorming en

geïnformeerd over de Datavisie Provincie Noord-Brabant

inspraak ten aanzien bij het provinciaal inpassingsplan

2020-2025. De woordvoerders debatteren met elkaar en

Natuurgebied Westelijke Langstraat.

met gedeputeerden Van der Maat en Van Gruijthuijsen
over de Datavisie aan de hand van het Statenvoorstel
‘Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 20202025, Waardengedreven digitaal transformeren’. Ook
kunnen de woordvoerders aangeven hoe zij betrokken
willen blijven bij de uitvoering van de Datavisie.
Eventuele informerende vragen kunnen worden
meegenomen in de spreektijd van de fracties.
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 2
Hart der Provincie 3
13.00 – 13.30 uur
Procedurevergadering (incl. lunch)
Hart der Provincie 4
13.30 uur Aanvang PS


Opening van de vergadering / vaststellen agenda



Actualiteit

Bespreekstukken inclusief stemming


Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim Ontwerp Omgevingsverordening Brabantse Aanpak Stikstof (thema
Ruimte/Natuur en Milieu)

Stemming


Ontwerpbesluit 03/20 Notulen PS-vergadering 13 december 2019



Ontwerpbesluit 13/20 Lijst ingekomen stukken periode 5 december 2019 tot en met 22 januari 2020

Statenzaal

