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Geachte dames en heren,

Uw kenmerk
-

Eerder nodigde ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op
vrijdag 10 juli 2015, vanaf 9.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Contactpersoon
K. ten Cate
Afdeling

Aan de voorlopige agenda voor de vergadering zijn twee agendapunten
toegevoegd:
 Toelating en beëdiging burgerleden Provinciale Staten.
Logischerwijze dient dit agendapunt behandeld te worden na de
besluitvorming over het Statenvoorstel betreffende wijziging
werkwijze Provinciale Staten.
 Een interpellatieverzoek van de heer Steenbakkers (CDA).
Het verzoek betreft `Attero, de verkoop en ontwikkelingen nadien` .
Conform het Reglement van Orde PS (artikel 44) is voor het houden van
een interpellatie verlof van uw Staten nodig. Ik stel voor bij aanvang
van de vergadering bij het vaststellen van de agenda het verzoek aan u
voor te leggen. Indien uw Staten met het verzoek instemmen stel ik voor
de interpellatie na het vragenuurtje te houden.

Griffie
Telefoon
(073) 6808744
Fax
(073) 681 2803
Bijlage(n)
div.
E-mail
ktcate@brabant.nl

De aangevulde agenda treft u bijgaand aan.
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 10 juli 2015
De vergadering begint om 09.30 uur.

Datum
8 juli 2015
Ons kenmerk
3834683

I. Opening van de vergadering / vaststellen agenda
II. Toelating en beëdiging burgerleden Provinciale Staten, mevrouw
Kunst (LB) en de heer Van Loon (CU/SGP)
Dit agendapunt zal aan de orde komen na de behandeling van de
Statenvoorstellen die als A-stuk zijn geagendeerd.
III. Initiatiefvoorstel
52/15 Initiatiefvoorstel elektronisch monitoren van luchtwassers
Betreft een initiatiefvoorstel van de fractie PvdD. Conform artikel 45 van het
Reglement van Orde is dit voorstel formeel op de agenda voor de vergadering
van Provinciale Staten geplaatst. De Procedurevergadering van 13 juli 2015
wordt verzocht een behandeladvies te geven over de verdere
behandelprocedure.
Het voorstel betreft een Brabantbrede integrale aanpak van
coördinatie/controle/handhaving/analyse/interpretatie van gegevens van
elektronische luchtwassystemen bij veehouderijbedrijven ten behoeve van het
efficiënter en effectiever maken van de controle en handhaving in NoordBrabant.
IV. Notulen vergaderingen PS d.d. 22 mei 2015 (PS 40/15) en 26 mei
2015 (PS 45/15)
V. Ingekomen stukken (PS 42/15)
VI. Voorstellen
A-stukken:
36/15 Conceptbegroting 2016 Havenschap Moerdijk
De provincie Noord-Brabant neemt deel in de Gemeenschappelijke
Regeling Havenschap Moerdijk. Doel van deze regeling is het doen
ontwikkelen en beheren van het Haven en Industriecomplex Moerdijk. Het
Dagelijks Bestuur van het Havenschap moet wettelijk alle deelnemers de
gelegenheid geven om hun zienswijze op de conceptbegroting 2016.
Gedeputeerde Staten stellen voor geen zienswijze in te dienen omdat de
conceptbegroting hiertoe geen aanleiding geeft.
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39/15 Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015 en
ontwerpbegroting 2016 Parklandschap Nationaal Park de
Biesbosch
De provincie Noord-Brabant neemt deel aan de Gemeenschappelijke
Regeling Parklandschap Nationaal Park de Biesbosch. Op grond hiervan kan
de provincie een zienswijze inbrengen op de jaarrekening 2014,
begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016. Gedeputeerde Staten
stellen voor af te zien van het kenbaar maken van een zienswijze omdat de
genoemde stukken hiertoe geen aanleiding geven.
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41/15 Vaststellen fractiebudgetten 2014
Op grond van de ‘Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Provinciale Staten 2007’ (gewijzigd in 2011) is door de provinciale fracties
verantwoording afgelegd met betrekking tot de door hen ontvangen financiële
middelen ten behoeve van de ondersteuning van het functioneren van de
fractie over het jaar 2014. Deze verantwoording is door de externe
accountant PWC gecontroleerd en akkoord bevonden.
Op grond hiervan besluiten Provinciale Staten tot vaststelling van de
definitieve bijdragen aan de fracties ad € 361.180,- (de bevoorschotte
bijdragen aan de fracties minus de terug te storten budgetten door de
fracties).
43/15 Wijziging werkwijze Provinciale Staten
Het presidium van Provinciale Staten (PS) heeft op 22 juni jl. een aantal
afspraken gemaakt over de werkwijze van PS voor de bestuursperiode 20152019. Het presidium heeft het college van GS verzocht een
langetermijnplanning op te stellen om die werkwijze ten uitvoer te kunnen
brengen. Vanaf september 2015 vinden twee Statendagen per maand plaats
(uitgezonderd juli 2016). Een procedurevergadering bestaande uit de
fractievoorzitters zal behandeladviezen geven aan PS op basis van de
ingekomen stukken van het college van GS en externen, en de
langetermijnagenda van PS. Het zogenoemde BOB-model (Beeldvorming,
Oordeelsvorming en Besluitvorming) voor een gestructureerd
besluitvormingsproces blijft in principe gehandhaafd, met aanpassingen ten
opzichte van de vorige bestuursperiode. De Rekeningcommissie, commissie
Integriteit en een Platform Internationalisering blijven bestaan. De twee
eenmansfracties CU/SGP en Lokaal Brabant kunnen, onder voorwaarden,
ieder één burgerlid voordragen.
49/15 Begrotingswijziging gereserveerde gelden Deltaprogramma voor
zoutwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta
Op 10 oktober 2014 heeft het kabinet de Ontwerp-rijksstructuurvisie
Grevelingen Volkerak-Zoommeer vastgesteld. Hierin spreekt het rijk de
voorkeur uit voor een zout Volkerak-Zoommeer en terugbrengen van getij op
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de Grevelingen. GS hebben, onder voorbehoud van goedkeuring van de
hiervoor benodigde begrotingswijziging door uw Staten, met betrokken
partijen afspraken gemaakt voor verdere uitwerking in de
Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer.
Aan uw Staten wordt gevraagd om € 3 mln. te alloceren uit de in de
Voorjaarsnota 2014 voor het Deltaprogramma gereserveerde middelen. Het
betreft het afdekken van de risico’s van een lening, waarvoor provincie
Noord-Brabant een inspanningsverplichting toezegt in de
Bestuursovereenkomst. Ook over uitvoering van het zoetwaterprogramma
Zuidwestelijke Delta, waarin de uitvoering van zoetwatermaatregelen rondom
het Volkerak-Zoommeer is inbegrepen, hebben GS een Bestuursovereenkomst
gesloten.
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B-stukken: - C-stukken:
Zienswijzen op grond van Gemeenschappelijke Regelingen met
betrekking tot de Omgevingsdiensten:
26/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en
ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZuidoostBrabant (ODZOB)
De ontwerpbegroting van de ODZOB is getoetst aan de door Gedeputeerde
Staten vastgestelde kaders. Aan de provinciale kaders betreffende
budgettaire neutraliteit, inverdieneffecten, weerstandsvermogen en de
voorwaarden voor deelneming van de provincie aan het handhavingsproject
Samen Sterk in het Buitengebied wordt niet voldaan. Provinciale Staten wordt
voorgesteld gebruik te maken van hun wettelijke bevoegdheid en hierover
een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB.
30/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en
ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (OMWB)
De ontwerpbegroting van de OMWB is getoetst aan de door Gedeputeerde
Staten vastgestelde kaders. Aan de provinciale kaders betreffende
budgettaire neutraliteit, inverdieneffecten, weerstandsvermogen en de
voorwaarden voor deelneming van de provincie aan het handhavingsproject
Samen Sterk in het Buitengebied wordt niet voldaan. Provinciale Staten wordt
voorgesteld gebruik te maken van hun wettelijke bevoegdheid en hierover
een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB.
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28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening NBwet naar
aanleiding van rapport ‘Een precaire balans’ van Berenschot
Mede naar aanleiding van de verbeterpunten uit het rapport van Berenschot
‘Een precaire balans’ betreffende de Nbwet vergunningverlening is de
uitvoering van deze wettelijke taak aangepast. Hiervoor is het
uitvoeringsbeleid gewijzigd, wordt een kortere procedure gehanteerd en
worden voorbereidingen getroffen vooruitlopend op de PAS. Tegelijkertijd
wordt aan Provinciale Staten een voorstel gedaan voor de financiering die
nog nodig is voor de verwerking van de werkvoorraad van NB wet
vergunningsaanvragen die nog resteert.
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50/15 Begrotingswijziging Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar
stellen aan GOB BV.
De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) treedt op 1 juli 2015 in werking.
Een belangrijke pijler van de PAS is de uitvoering van herstelmaatregelen in de
Natura 2000-gebieden. Hiervoor is het nodig om op korte termijn grond te
verwerven. Voor de realisatie van het rijksdeel van het Natuurnetwerk krijgt de
provincie middelen van het Rijk (Natuurpact) die worden uitgekeerd in het
provinciefonds.
Grondverwerving voor natuur gebeurt sinds 2014 door manifestpartijen en
andere partners via subsidiëring door het Groen Ontwikkelfonds Brabant
(GOB). Het kasritme waarin het Rijk middelen beschikbaar stelt voor het
Rijksdeel van het Natuurnetwerk is onvoldoende om de realisatie van de PAS
voortvarend op gang te brengen. Daarom stellen Gedeputeerde Staten voor
om door middel van een begrotingswijziging een deel van de middelen die
van het Rijk komen al in 2015 beschikbaar te stellen aan het GOB.
33/15 Verordening Ruimte 2014
In maart 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte 2014
vastgesteld. Sinds de inwerkingtreding is ruim een jaar verstreken. Het is
gebruikelijk om na een eerste periode te bezien of de regels ook feitelijk
werken zoals bedoeld is. Vanuit de ervaringen in de praktijk zijn enkele
beleidsarme aanpassingen van de regels wenselijk.
Daartoe is op 10 maart 2015 is de ontwerp ‘Wijziging Verordening ruimte
2014, veegronde regels 2’ vastgesteld. Dit ontwerp is ter visie gelegd ten
behoeve van inspraak. Er is door vier insprekers een zienswijze ingediend. De
zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien in de Nota van
inspraak en wijzigingen. Op onderdelen leiden de reacties tot aanvullende
wijzigingsvoorstellen, die technisch van aard zijn.
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35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het
kenbaar maken van wensen en bedenkingen en
Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie
Provinciale Staten hebben in 2013 de wens geuit om het provinciale
adviesstelsel te vernieuwen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om een
stichting BrabantAdvies op te richten waarin de Sociaal-Economische Raad
Brabant (SER Brabant), de Provinciale Omgevingscommissie (POC) en de
Provinciale Raad Gezondheid (PRG) samengaan om zo de beoogde
vernieuwing te bevorderen. Het college verwacht met BrabantAdvies een
proactief signalerend en agenderend adviesstelsel te bieden dat Provinciale
Staten en Gedeputeerde Staten kan helpen de ambities van Brabant waar te
maken. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om geen wensen en
bedenkingen kenbaar te maken betreffende het voorgenomen besluit van
Gedeputeerde Staten om de stichting Brabant Advies op te richten en om de
vigerende provinciale regelgeving op de beoogde vernieuwing aan te
passen.
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51/15 Begrotingswijziging middelen Bestuursakkoord beschikbaar
stellen voor de cofinanciering van Europese Programma’s
In 2014 hebben Gedeputeerde Staten middelen binnen bestaand beleid en
binnen de bestaande begroting gekoppeld aan de uitvoering van Europese
Programma’s. De gereserveerde middelen zijn niet toereikend om dit jaar
uitvoering te kunnen geven aan het Europese Programma OPZuid 2014-2020,
het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2015-2020 (POP3) en de Interreg
Programma’s. Een bedrag van € 15 miljoen aan cofinanciering is nodig om
nog in 2015 met succes Europese middelen tot tenminste dat bedrag te kunnen
verwerven op voor Noord-Brabant prioritaire projecten op het gebied van
innovatie, energie, agrofood en natuur en milieu.
VII.

Vragenuurtje

VIII. Interpellatiedebat
Interpellatieverzoek van de fractie van het CDA (dhr. Steenbakkers)
over Attero, de verkoop en ontwikkelingen nadien.
IX.

Moties over een niet geagendeerd onderwerp

VIII. Sluiting
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