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1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

Het huidige beleid voor natuur is vastgelegd in BrUG. Dit kader heeft als looptijd 2012-2022. Op dit moment
zijn we gestart met het ontwikkelen van het nieuwe beleidskader Natuur. In lijn met Sturen met Kaders wil ik
dit graag met PS bespreken.
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

In de eerste themabijeenkomst (informerend en oordeelsvormend) wordt de startnotitie (met bijbehorende
statenmededeling) van het nieuwe beleidskader Natuur besproken. Hierbij willen we de contouren van het
nieuwe beleidskader schetsen en een aantal keuzerichtingen voorleggen aan PS. Tijdens deze bijeenkomst
worden ook de resultaten van de evaluatie van de beleidsnota Brabant Uitnodigend Groen behandeld. Ook
deze wordt met een statenmededeling aan PS voorgelegd.
In de tweede themabijeenkomst wordt het beleidskader oordeelsvormend besproken voorafgaand aan de
statenbehandeling waarin het beleidskader wordt vastgesteld.
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Om de volledige Provinciale Staten goed te kunnen informeren en mee te nemen is het noodzakelijk dat de
bijeenkomst wordt gepland op een Statendag.
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☐ Informerend
Informatiebijeenkomst
Expertmeeting
Rondetafelgesprek
Oordeelsvormend

☒
☒Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

Bij de bijeenkomsten moet Gedeputeerde Lemkes-Straver aanwezig zijn. De gewenste duur van de
bijeenkomsten is tenminste 2 uur. De eerste bijeenkomst willen we graag begin oktober laten plaatsvinden.
Dit geeft ons de gelegenheid de evaluatie van BrUG in combinatie met de startnotitie te bespreken. De
evaluatie van BrUG wordt voor zomer afgerond.
De tweede bijeenkomst zal bij voorkeur in mei 2022 plaatsvinden. Vaststelling door PS hebben we gepland in
juni 2022.
Daarnaast willen we graag ook op andere manieren met PS in gesprek. We zouden graag één of twee
werkbezoeken willen organiseren. We hopen dat dit weer fysiek kan en benaderen hiervoor de
woordvoerders Natuur en Milieu. Mocht er bij PS behoefte zijn om tussen oktober 2021 en mei 2022 te
spreken over de voortgang van het nieuwe beleidskader dan is dat een mogelijkheid waarover we met de
griffie in overleg treden om deze in te plannen.

