Voorlopige dagindeling 25 september 2020
Let op. Statenvergaderingen zijn in principe openbaar. Onder de huidige Corona-omstandigheden wordt publiek niet toegelaten. De vergadering is live te volgen via de website
https://www.brabant.nl.
De stukken voor de Statendag vindt u via https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps.
Inspreken
De (thema)bijeenkomsten die in de ochtend zijn voorzien vinden digitaal plaats. Het is mogelijk om digitaal in te spreken door het richten van een mail, brief of eventuele
videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 22 september
12.00 uur aanmelden als inspreker onder aanlevering van uw inspreekbijdrage.
Vragen
De stukken voor de Statendag vindt u via https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de Statengriffie.
9.15 – 10.45 uur

9.30– 11.00 uur

9.30 – 11.00 uur

Thema Natuur en Milieu

Thema Bestuur en Financiën (informerend)

Thema Samenleving (informerend)

(informerend en oordeelsvormend)

Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer (ZRK)

Nieuw beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport

Nadere uitwerking realisatie faunapassages
In de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer

PS worden geïnformeerd over het proces om te komen

PS worden nader geïnformeerd over de provinciale

Noord-Brabant en Limburg 2020 is bepaald dat het

tot een nieuw beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport

prioritering ten aanzien van de ontsnippering door

functioneren van de Zuidelijke Rekenkamer periodiek

2021 – 2023 en een nieuw kader 2030 voor cultuur, sport,

faunapassages. Vervolgens gaan de woordvoerders met

wordt geëvalueerd. Er wordt iedere zes jaar een majeure

recreatie en toerisme. Vervolgens kunnen PS aan de hand

elkaar en met gedeputeerde Lemkes mede aan de hand

evaluatie uitgevoerd en halverwege die periode een

van de Statenmededeling Ontwikkeling beleidskader Vrije

van de Statenmededeling: Nadere uitwerking realisatie

kleinschaligere tussenevaluatie. De Programmaraad ZRK is

Tijd, Cultuur en Sport 2021-2023 en de informatie uit het

faunapassages in gesprek over de aanpak van

opdrachtgever en heeft Berenschot de evaluatie laten

informerende deel input geven voor het nieuwe

ontsnippering door faunapassages en het onderzoek

uitvoeren. Tijdens de bijeenkomst zal Berenschot de

beleidskader voor de periode 2021 – 2023.

Opgave ontsnippering in de provincie Noord-Brabant.

resultaten toelichten en zal de ZRK hier een reflectie op
geven. Statenleden kunnen informerende vragen stellen
aan beiden en aan de Brabantse leden van de
programmaraad. De programmaraad zal op 14 oktober

een standpunt innemen over de tussenevaluatie en deze
Voor deze bijeenkomst geldt:

vervolgens aan Provinciale Staten aanbieden.

- 2 minuten spreektijd per fractie
- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de
uitgesproken tijd van Provinciale Staten

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

11.15 – 12.30 uur

11.30– 12.00 uur

11.30 – 12.00 uur

Thema Energie (informerend en oordeelsvormend)

Coronabijpraatuur

Rondvraagmoment

RES

Tijdens deze bijeenkomst worden de Statenleden door

Statenleden kunnen vragen stellen aan de

Deze bijeenkomst is een voortzetting van de

gedeputeerde Van Gruijthuijsen als coördinerend

gedeputeerde(n). Statenleden hebben tot dinsdag 22

themabijeenkomst van 11 september. Gedeputeerde De

portefeuillehouder Coronacrisis meegenomen in de

september 12.00 uur gelegenheid om vragen in te dienen.

Bie en de vertegenwoordigers van de RES-en

actualiteiten rondom Corona en kunnen de

Een overzicht van ingediende vragen wordt gepubliceerd

beantwoorden de in de bijeenkomst van 11 september

woordvoerders (vooraf ingediende) informerende vragen

bij de aangepaste dagindeling.

gestelde vragen. Zowel voor gedeputeerde De Bie als

stellen. 48 uur voor de bijeenkomst wordt duidelijk of er

voor de vertegenwoordigers van de RES-en geldt een

actualiteiten zijn en het zinvol is de bijeenkomst doorgang

-

spreektijd van maximaal 15 minuten. Voor de fracties geldt

te laten vinden.

en beantwoording door de gedeputeerde door de

Per vraag wordt spreektijd voor de vragensteller

dat zij in tweede termijn een spreektijd van maximaal 1,5

voorzitter bepaald

minuut hebben.

-

Indien gewenst kan de vragensteller aanvullende

vragen stellen
Digitaal via Teams
Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

12.45 uur
Aanbiedingsmoment
De vereniging ‘Behoud Lithse Polder’ biedt een petitie aan waarin de ondertekenaars zich uitspreken tegen de plaatsing van windturbines en zonneparken in de Lithse Polder.
Namens Provinciale Staten zal Walter Manders als een van de voorzitters van het thema Energie de petitie in ontvangst nemen.

Voorplein
13.30 uur Aanvang vergadering Provinciale Staten



Opening van de vergadering
Afscheid commissaris van de Koning prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Bois- le- Duczaal

