Voorlopige dagindeling 2 oktober 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
Provinciale Staten vergaderen op 2 oktober – afhankelijk van de bijeenkomst - deels op het provinciehuis en deels digitaal. Voor bijeenkomsten waarbij fysiek wordt vergaderd,
zijn insprekers welkom om op het provinciehuis te komen inspreken. Insprekers kunnen er in dat geval ook voor kiezen een digitale bijdrage te leveren. Als Provinciale Staten
digitaal vergaderen kan er alleen via een digitale bijdrage ingesproken worden. Dit kan 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 29 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.

9.30– 11.30 uur

9.00 – 10.30 uur

10.00 – 10.30 uur

Platform integriteit

Thema Ruimte (oordeelsvormend)
Logistieke distributiecentra
PS hebben de wens uitgesproken om GS kaders
mee te willen geven voor een integraal beleid
voor logistieke distributiecentra. Hiervoor gaan de
fracties met elkaar en met de gedeputeerde in
gesprek. De Statenmededeling over werklocaties
kan bij dit gesprek worden betrokken. Deze
bijeenkomst was voorzien op de Statendag van 12
juni 2020 maar heeft geen doorgang gevonden.

Inspreekmoment

Voor deze bijeenkomst geldt:
- 2 minuten spreektijd per fractie

- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van
de uitgesproken tijd van Provinciale Staten
Digitaal via Teams
Statenzaal
11.00 – 12.30 uur
Werkgroep implementatie Omgevingsverordening
Tijdens de bijeenkomst worden er enkele Themafishes,
in apolitieke setting, doorlopen om zo beter inzicht te
krijgen in wat er ten grondslag ligt aan de keuzes die
gemaakt zijn in de concept Omgevingsverordening
Noord-Brabant.

Digitaal via Teams
13.30 uur Aanvang besloten vergadering Provinciale Staten


Vaststellen notulen besloten vergadering Provinciale Staten d.d. 3 juli 2020

13.45 uur Aanvang openbare vergadering Provinciale Staten


Installatie commissaris van de Koning mr. I.R. Adema

Bois-le-Duczaal

Hart der Provincie 3

