Voorlopige dagindeling 12 maart 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 9 maart 12.00 uur aanmelden als inspreker onder aanlevering van uw
inspreekbijdrage.
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Opening van de vergadering/ vaststellen agenda



Actualiteit

Bespreekstukken
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