Aangepaste dagindeling 26 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
Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278.
9.00 – 10.30 uur
Platform Integriteit
(besloten)

09.30 – 11.00 uur
Thema Ruimte
(informerend)
Vooroverleg reactie 380 KV
PS krijgen een mondelinge toelichting van het
Ministerie van Economische zaken en Klimaat en
TenneT (waaronder een landschapsarchitect) over
het inpassingsplan voor een nieuwe
hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg:
het project Zuid-West 380 kV
Oost. Het inpassingsplan maakt de juridischplanologische inpassing van de nieuwe

09.30 – 10.00 uur
Rondvraagmoment
Statenleden kunnen vragen stellen aan de
gedeputeerde(n). Een overzicht van
ingediende vragen is gepubliceerd bij deze
dagindeling.
- Per vraag wordt spreektijd voor de
vragensteller en beantwoording door de
gedeputeerde door de voorzitter bepaald
- Indien gewenst kan de vragensteller
aanvullende vragen stellen

hoogspanningsverbinding mogelijk.
Na de presentatie hebben de fracties maximaal 2
minuten gelegenheid om informerende vragen te
stellen.
Digitaal via Teams
Digitaal via Teams
Digitaal via Teams
10.45 – 12.45 uur

11.15 – 12.45 uur

Thema Bestuur en Financiën
(oordeelsvormend)

Thema Ruimte

Correctief bindend referendum

Automotive Campus

Tijdens deze bijeenkomst kunnen PS zich

Tijdens deze bijeenkomst krijgen PS een toelichting

richtinggevend uitspreken over het onderdeel correctief

op de intentieovereenkomst Automotive Campus

bindend referendum van het thema ‘samen’ aan de
hand van de Statenmededelingen ‘Uitwerking thema
samen’ en ‘Aanvullende informatienota invoering
correctief bindend referendum’ met denkrichtingen van

(informerend)

Helmond die door GS is ondertekend. Tevens
worden ze geïnformeerd over de verdere stappen
rond de Automotive campus, de planning en de rol
van PS in het verdere proces.

GS over het correctief bindend referendum.
Belangrijkste vragen uit de aanvullende informatienota

Na de presentatie hebben de fracties maximaal 2

waarop PS worden gevraagd te reflecteren zijn:

minuten gelegenheid om informerende vragen te
stellen.

1.

Hoe kijkt u aan tegen een opkomstdrempel of
een uitkomstdrempel?

2.

Hoe hoog moet de opkomst- of de

3.

Hoe kijkt u aan tegen een inleidend en/of

uitkomstdrempel zijn?
definitief verzoek?
4.

Hoeveel handtekeningen zijn er nodig voor
een inleidend en/of definitief verzoek?

5.

Hoe kijkt u aan tegen de reikwijdte van de
verordening: provinciaal of ook regionaal, PSbesluiten of ook onderdelen daarvan en de
negatieve lijst (het type PS-besluiten waarvoor
geen referendum aangevraagd kan worden)?

Voor deze bijeenkomst geldt:
3 minuten spreektijd per fractie

-

Reactie GS is een kwart van de spreektijd van
PS

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

12.45 – 13.15 uur
Agendavergadering
Digitaal via Teams
13.30 uur
Aanvang (digitale) vergadering PS


Opening van de vergadering/ vaststellen agenda



Actualiteit

Bespreekstukken


Statenvoorstel 04/21 BOF2: vervolg Brabant outcomes fund



Statenvoorstel 95/20 Verlenging looptijd beleidskader erfgoed 2016-2020 inclusief inzet
bestuursakkoordmiddelen



Statenvoorstel 03/21 Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport

Stemming


Bovenstaande bespreekstukken



Statenvoorstel 14/21 Notulen extra PS-vergadering 22 januari 2021



Statenvoorstel 18/21 Notulen PS-vergadering 22 januari 2021



Statenvoorstel 24/21 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 26 maart 2021

Digitaal via Teams

