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Geachte dames en heren,

Contactpersoon
Statengriffie

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 19
juni 2020, vanaf 10.00 uur in de Bois le Duczaal van het Provinciehuis. Deze
zaal zal tijdelijk als Statenzaal fungeren omdat daar, met inachtneming van de
1,5 meter richtlijn, alle 55 statenleden een Corona-proof zitplaats hebben. Het
is in verband met de Corona-richtlijnen helaas niet mogelijk voor publiek en pers
om in de zaal aanwezig te zijn.
Op de agenda ziet u een aantal voorstellen cursief vermeld staan. Dit zijn
voorstellen die eventueel verplaatst kunnen worden naar een in te lassen
vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 26 juni. De Agendavergadering
van 15 juni a.s zal hierover een advies uitbrengen. Op 16 juni zal indien nodig
een aangepaste agenda worden gepubliceerd.
Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen
op de te behandelen voorstellen.
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Telefoon
073-6812278
E-mail
statengriffie@brabant.nl
Bijlage(n)

Provinciale Staten
Agenda der Staten van vrijdag 19 juni 2020
De vergadering begint om 10:00 uur

Datum

9 juni 2020
Ons kenmerk

4704261

I.

Opening van de vergadering/ vaststellen agenda

II.

Benoeming en beëdiging van burgerlid de heer J.A.A. van
Huijgevoort

III.

Actualiteit

IV.

Bepreekstukken en stemming

37/20

Procedure wensen en bedenkingen en instemming
Aandeelhouderslening Enexis
Voor het versterken van het eigen vermogen heeft Enexis een verzoek aan haar
aandeelhouders gedaan voor het verstrekken van een hybride converteerbare
aandeelhouderslening van € 500 miljoen. Dit ter voorfinanciering van hogere
kosten die Enexis maakt al gevolg van de energietransitie en de uitvoering van
het Klimaatakkoord. Provinciale Staten worden gevraagd in te stemmen met de
hybride converteerbare aandeelhouderslening als instrument dat verder reikt
dan de regeling Verordening Treasury. Tevens worden Provinciale Staten
uitgenodigd eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het
voorgenomen besluit om aan Enexis in 2020 in meerdere tranches een hybride
converteerbare aandeelhouderslening te verstrekken die valt binnen een
bandbreedte van minimaal € 150 en maximaal € 225 miljoen.
14/20

Vaststelling bestuursopdracht "Veilig en weerbaar
Brabant" en Vaststelling begrotingswijziging
bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”
Provinciale Staten hebben bij de begroting 2020 zeven trendbreuken
vastgesteld. Eén van die trendbreuken is “het veilig een weerbaar maken van
Brabant”. Gedeputeerde Staten hebben de opdracht gekregen om met
voorstellen te komen ter uitwerking van de bestuursopdracht. Provinciale Staten
worden nu gevraagd de bestuursopdracht vast te stellen en voor de uitwerking
hiervan in te stemmen met een begrotingswijziging van € 15 miljoen, waarvan
€ 2,5 miljoen bedoeld is voor extra ambities op het gebied van
verkeersveiligheid.
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31/20

Visie klimaatadaptatie inclusief uitwerking
bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met
een waterrobuuste inrichting van Brabant’
In 2018 hebben Provinciale Staten de provinciale omgevingsvisie vastgesteld.
Een hoofdopgave hierin was: Brabant Klimaatproof. Gedeputeerde Staten
hebben ter uitwerking hiervan de visie klimaatadaptatie opgesteld. Onderdeel
van de visie is de uitwerking van de bestuursopdracht ’Stoppen van de
verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant. Gedeputeerde Staten
vragen Provinciale Staten de visie klimaatadaptatie inclusief de bestuursopdracht
vast te stellen en hiervoor, als eerste tranche bij de bestuursrapportage, € 33
miljoen van de gereserveerde bestuursakkoordmiddelen beschikbaar te stellen.
15/20
Procedure wensen en bedenkingen inzake
deelname aan EGTS Rhine Alpine
Gedeputeerde Staten willen lid worden van de Europese Groepering voor
Territoriale Samenwerking (EGTS) Rhine Alpine. Dit is een formeel
samenwerkingsverband
om
grensoverschrijdende,
transnationale
en
interregionale samenwerking te faciliteren, gezamenlijk lobby te voeren voor de
herziening van het Trans-Europese Transportnetwerk (Ten-T netwerk) en
gezamenlijk toe te werken naar financiering van Brabantse mobiliteitsprojecten
via het Connecting Europe Facility (CEF) fonds. Dit besluit tot deelname kunnen
Gedeputeerde Staten pas nemen nadat Provinciale Staten conform artikel 158,
tweede lid van de Provinciewet in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen
en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen. Met dit
Statenvoorstel worden Provinciale Staten hiertoe uitgenodigd.

Het actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 ‘Talent voor
de kenniseconomie van morgen’
Bij de begroting 2020 hebben Provinciale Staten de bestuursopdracht ‘het
versterken van onze duurzaam concurrerende innovatieve economie’ vastgsteld.
Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een actieplan Arbeidsmarkt en
Talentontwikkeling. Gedeputeerde Staten stellen nu voor het Actieplan
Arbeidsmarkt 2020-2023 ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’ vast te
stellen als richtinggevend kader voor de wijze waarop de provincie in de periode
2020-2023 omgaat met het arbeidsmarktbeleid en hiertoe een
begrotingswijziging ad €17,192 mln vast te stellen.
59/20

43/20

Wijzigen besluiten Provinciale coördinatieregeling
voor projecten windenergie A16
Op 28 september 2018 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan
windenergie A16 (PIP) vastgesteld en is de provinciale coördinatieregeling van
toepassing verklaard en later nader ingevuld. Voor de uitvoering van het project
zijn nadere besluiten nodig waarvoor het beter is dat deze op lokaal niveau
worden genomen. Hiervoor is het gewenst dat er een einddatum aan de
toepasselijkheid van de provinciale coördinatieregeling wordt gesteld.
Gedeputeerde Staten stellen daarom voor om deze regeling na 1 juli 2020 niet
meer toe te passen op de in het ontwerpbesluit genoemde besluiten.
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35/20

Onteigening t.b.v. realisatie van het provinciaal
inpassingsplan ‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’
Op 6 maart is het provinciaal inpassingsplan “Natuurgebied Westelijke
Langstraat” vastgesteld door Provinciale Staten. Voor de uitvoering van dit plan
is grondverwerving noodzakelijk. Mogelijk wordt niet met alle eigenaren tijdig
minnelijke overeenstemming bereikt. Het verzoek daartoe aan de Kroon is een
bevoegdheid van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten stellen daarom voor
om, parallel aan de onderhandelingen, een onteigeningsprocedure op te starten.

39/20

Oprichting Gemeenschappelijke orgaan Hollandse
waterlinies
In januari 2019 is het nominatiedossier “Hollandse Waterlinies” aangeboden
aan UNESCO. Het werelderfgoedcomité zal in 2020 besluiten of de Nieuwe
Hollandse Waterlinie wordt toegevoegd aan de werelderfgoedlijst, als
uitbreiding van de “Stelling van Amsterdam”. De vier provincies willen een
Gemeenschappelijk Orgaan oprichten zodat zij gezamenlijk de regie kunnen
voeren en als één aanspreekpunt kunnen fungeren voor het Rijk voor wat betreft
de werelderfgoedstatus. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om
toestemming te geven voor het oprichten van dit gemeenschappelijk orgaan.
V.
-

Stemming

VI.

Sluiting
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