Voorlopige dagindeling 27 november 2020
Let op: De Statenvergadering en de (thema)bijeenkomsten vinden op 27 november digitaal plaats en zijn 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
Het is mogelijk om digitaal in te spreken door het richten van een mail, brief of 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 24 november 12.00 uur aanmelden als inspreker onder aanlevering van uw inspreekbijdrage.
Vragen
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278

9.00 – 10.30 uur

09.15 – 10.45 uur

Themabijeenkomst Natuur & Milieu (informerend en

Themabijeenkomst Samenleving

oordeelsvormend)

(oordeelsvormend)

Bespreking uitvoeringsagenda Brabantse

Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport

Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

Deze bijeenkomst is het vervolg van de

PS worden geïnformeerd over de voorgenomen inhoud

themabijeenkomst op 25 september jl. waarin PS

van de BOS en over de input van partners hierop.

geïnformeerd zijn over het beleidskader Vrije Tijd,

Daarnaast krijgen PS de mogelijkheid om te reageren

Cultuur en Sport.

op de inhoud en aandachtspunten mee te geven ten
behoeve van de verdere uitwerking van de BOS.

PS krijgen, mede aan de hand van onderstaande
vragen, de mogelijkheid om input te leveren voor

Voor deze bijeenkomst geldt:

het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport.

- 2 minuten spreektijd per fractie

-

Wat is uw reflectie op de ambitie?

- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de

-

Wat is uw reflectie op de SWOT analyse?

uitgesproken tijd van Provinciale Staten

-

Wat is uw reflectie op de geschetste

keuzes?
Als achtergrondinformatie is de presentatie zoals
Digitaal via Teams

gehouden op 25 september toegevoegd.

Voor deze bijeenkomst geldt:
- 4 minuten spreektijd per fractie
- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de
uitgesproken tijd van Provinciale Staten

Digitaal via Teams
10.45 – 12.45 uur

11.00 - 12.15 uur

11.15 – 11.45 uur

Themabijeenkomst Ruimte (informerend en

Themabijeenkomst Natuur & Milieu (informerend)

Rondvraagmoment

oordeelsvormend)

Aanbieden ZRK rapport VTH bij risicobedrijven in

Statenleden kunnen vragen stellen aan de

Implementatie Omgevingsverordening

Moerdijk

gedeputeerde(n). Statenleden hebben tot

Op verzoek van de werkgroep implementatie

De Zuidelijke Rekenkamer biedt haar

dinsdag 24 november 12.00 uur

Omgevingsverordening wordt er een tweetal

rapport Vergunningverlening, toezicht en

gelegenheid om vragen in te dienen. Een

themabijeenkomsten geagendeerd. Dit om

handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk aan

overzicht van ingediende vragen wordt

onderwerpen binnen de Omgevingsverordening, en de

Provinciale Staten aan en geeft een toelichting op

gepubliceerd bij de aangepaste

daarvoor opgestelde fiches, beter te doorgronden en

haar bevindingen. Daarna krijgen PS de gelegenheid

dagindeling.

oordeelsvormend te kunnen bespreken. De

informatieve vragen te stellen.

onderwerpen zijn door de fracties aangedragen. Deze

- Per vraag wordt spreektijd voor de

eerste themabijeenkomst gaat in op de onderwerpen

vragensteller en beantwoording door de

grondwater, geluid en omgevingskwaliteit.

gedeputeerde door de voorzitter bepaald
- Indien gewenst kan de vragensteller
aanvullende vragen stellen
Digitaal via Teams

Digitaal via Teams
12.45 – 13.15 uur
Agendavergadering

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

13.30 uur
Aanvang (digitale) vergadering PS
• Opening van de digitale vergadering/ vaststellen van de agenda
• Actualiteit
Bespreekstukken
• Statenvoorstel 79/20 Vaststelling interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2 (Thema Ruimte)
• Statenvoorstel 77/20 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) (Thema Natuur en Milieu)
• Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ’s en EVZ- opgave voor het GOB (Thema Natuur en
Milieu)
 Statenvoorstel 90/20 Herbenoeming bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer (Thema Bestuur & Financiën)
Stemming
 Bovenstaande bespreekstukken
 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 85/20 Notulen PS vergadering 2 oktober 2020
 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/20 Notulen PS vergadering 11 september 2020
 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 86/20 Addendum notulen PS vergadering 11 september
 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 93/20 Lijst Ingekomen Stukken periode 15 oktober 2020 tot en met 4
november 2020
Digitaal via Teams

