Aangepaste dagindeling 9 april 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
Bijdragen van digitale insprekers vindt u bij agendapunt insprekers op de Brabantsite bij de Statendag van 9 april 2021 via de volgende link: https://www.brabant.nl/bestuur/provincialestaten/statenstukken/insprekers-statendagen/insprekers-20210409
Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278.
10.00 - 10.30 uur
Rondvraagmoment
Statenleden kunnen vragen stellen aan de
gedeputeerde(n). Een overzicht van ingediende vragen is
gepubliceerd bij deze dagindeling.
- Per vraag wordt de spreektijd voor de vragensteller en
beantwoording door de gedeputeerde door de voorzitter

09.00 – 10.45 uur
Gesprek over Peelweg te Zeeland
PS hebben GS tijdens het interpellatiedebat op 22
januari jl. om nadere informatie gevraagd over de
voorgenomen verkoop van het perceel aan de
Peelweg in Zeeland. Deze informatie is nu voorhanden.
PS kunnen in dialoog met GS vaststellen hoe GS tot de
voorgenomen verkoop van het betreffende perceel zijn
gekomen.

09.30 – 11.00 uur
Werkgroep Energie
Het betreft de startbijeenkomst van deze werkgroep.
Aan de orde onder meer:
1. de gewenste betrokkenheid van de
werkgroep bij het thema Energie.
2. Voorts zal ambtelijk zal een korte toelichting
gegeven worden op het proces richting RES
1.0.

Digitaal via Teams
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11.00 – 12.45 uur
Thema Landbouw
(oordeelsvormend)
Beleidskader Landbouw en Voedsel

11.15 – 12.45 uur
Commissie sturen en verantwoorden
Op de agenda van de Commissie sturen en
verantwoorden staan vier onderwerpen:
1. de procedure verkiezing nieuwe voorzitter;

bepaald
- Indien gewenst kan de vragensteller aanvullende vragen
stellen
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11.15 - 12.45 uur
Thema Economie en Internationalisering
(oordeelsvormend)
Uitvoeringsagenda circulaire economie

Aan de hand van de Statenmededeling Uitvoeringsagenda
circulaire economie kunnen PS reflecteren op de
Uitvoeringsagenda circulaire economie en de daarin
opgenomen doelen, streefwaarden en indicatoren. En
tevens op de inzet van de beoogde middelen.

Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie
Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de
uitgesproken tijd van Provinciale Staten
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PS bespreken het concept van het beleidskader
Landbouw en Voedsel. Dit gebeurt aan de hand van
de volgende vragen:
Kunnen PS zich herkennen in de redeneerlijn
en de doelstellingen?
Welke aanvullingen hebben PS?

Voor deze bijeenkomst geldt:
3 minuten spreektijd per fractie
Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart
van de uitgesproken tijd van Provinciale
Staten
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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 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV Oost

Statenvoorstel 28/21 Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten en het rondvraagmoment
Stemming
 Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV Oost

Statenvoorstel 28/21 Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten en het rondvraagmoment
Digitaal via Teams

2.
3.
4.

de perspectiefnota.
de werkwijze van de werkgroep indicatoren
een update van het vergaderrooster

Digitaal via Teams

