Voorlopige dagindeling 29 januari 2021 (versie 20 januari 2021)
Let op. Door de Corona-crisis vergaderen Provinciale Staten digitaal. De vergaderingen vinden dus niet plaats in het provinciehuis. De vergaderingen 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 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 26 januari 12.00 uur aanmelden als inspreker onder aanlevering van uw
inspreekbijdrage.
13.00 – 15.00 uur

13.00 – 14.15 uur

13.00 – 13.30 uur

Thema Ruimte

Commissie Sturen en Verantwoorden

Rondvraagmoment

(informerend en oordeelsvormend)

De Commissie Sturen en Verantwoorden bespreekt

Statenleden kunnen vragen stellen aan de

Brabantse Omgevingsverordening

het vergaderrooster voor 2021. Verder wordt een

gedeputeerde(n). Statenleden hebben tot

PS hebben verzocht om een tweetal

presentatie gegeven over het onderzoek naar de

dinsdag 26 januari 12.00 uur gelegenheid

themabijeenkomsten eind 2020: Op 27 november met

kwaliteit van archivering door de organisatie in

om vragen in te dienen. Een overzicht van

als thema Natuur & Milieu en grondwater en op 11

samenwerking met onderzoeker Dr. J. de Jong. Tot

ingediende vragen wordt gepubliceerd bij

december over Landbouw en Stedelijke functies.

slot bespreekt de commissie aandachtspunten met

de aangepaste dagindeling.

GS vragen nu input van Provinciale Staten ten behoeve

betrekking tot het werkprogramma indicatoren.

van de vaststelling van de Brabantse Ontwerp-

- Per vraag wordt spreektijd voor de

Omgevingsverordening. Een concept van de Brabantse

vragensteller en beantwoording door de

Ontwerp-Omgevingsverordening is beschikbaar via

gedeputeerde door de voorzitter bepaald

www.omgevingswetinbrabant.nl.

- Indien gewenst kan de vragensteller
aanvullende vragen stellen

Voor deze bijeenkomst geldt:
- Aan de bijeenkomst mogen 2 woordvoerders per
fractie deelnemen
- 3 minuten spreektijd per fractie
- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de
uitgesproken tijd van Provinciale Staten

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

15.15 – 16.45 uur

14.30 – 16.00 uur

Thema Natuur en Milieu

Thema Samenleving

Regionaal Water en Bodem Programma 2020 -2027

Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport

(informerend en oordeelsvormend)

(oordeelsvormend)

PS worden geïnformeerd over het (ontwerp) Regionaal

In deze themabijeenkomst staat de voorbereiding

Water en Bodem Programma 2020 -2027 (RWP).

van de besluitvorming over het nieuwe Beleidskader

Daarnaast krijgen PS gelegenheid om met elkaar en

Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021 – 2022 centraal.

gedeputeerde Smit in gesprek te gaan over het

In september en november 2020 hebben reeds

contourendocument en het ontwerp RWP. PS hebben

themabijeenkomsten plaatsgevonden om te komen

daarbij gelegenheid om input aan GS mee te geven ten

tot dit beleidskader. De woordvoerders gaan met

behoeve van het ontwerp RWP dat in februari door GS

elkaar en met gedeputeerde Van Pinxteren in

wordt vastgesteld.

gesprek aan de hand van het Statenvoorstel
Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021 -

Voor deze bijeenkomst geldt:

2022. Op verzoek van PS is de Statenmededeling
over Impulsgelden aan de stukken bij deze

- 2 minuten spreektijd per fractie

bijeenkomst toegevoegd.

- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de
uitgesproken tijd van Provinciale Staten

Voor deze bijeenkomst geldt:
- 3 minuten spreektijd per fractie
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Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

