Dagindeling 7 april 2017
09.30 – 10.00 uur

09.30 – 11.00 uur

Werkgroep omgevingsvisie

Thema Samenleving: informerend

Tijdens deze werkgroepbijeenkomst wordt u nader

Rondetafelgesprek Cultuurgelden

geïnformeerd over kennisuitwisseling provincie en
gemeenten en wordt de laatste de stand van zaken

Het doel van dit rondetafelgesprek is tweeledig, ten

van Omgevingslab XL gepresenteerd.

eerste willen Provinciale Staten van partijen horen hoe
zij de huidige subsidieregeling ervaren en in de
tweede plaats zijn Provinciale Staten benieuwd naar
de inzichten van de deelnemers voor het systeem in de
toekomst.
Paul Cornelissen, als directeur nauw betrokken bij het
culturele veld, zal tijdens dit rondetafelgesprek als
gespreksleider optreden.

Hart der Provincie 2

Statenzaal

10.05 – 12.05 uur

11.05 – 12.05 uur

Thema Natuur en Milieu: informerend

Platform P&C

De drie directeuren van de Brabantse

Perspectiefnota 2017: De ambtelijke organisatie /

omgevingsdiensten nemen u met plezier mee in de

GS geeft een toelichting op de financiële aspecten en

wereld achter de begrotingspost.

de werkgroep voor de methode Duisenberg
presenteert haar bevindingen.

Waar maken de omgevingsdiensten zich iedere dag
hard voor? Waarom? En bovenal; wat levert het op?
U maakt kennis met enkele medewerkers die het werk
iedere dag vol enthousiasme en bevlogenheid
uitvoeren, u hoort een aantal praktijkverhalen én u
krijgt de mogelijkheid om zelf eens in de schoenen te
staan van een vergunningverlener, toezichthouder of
handhaver.
Hart der Provincie 2/Statenlounge

Hart der Provincie 3

12.10 – 12.40 uur

12.10 – 13.30 uur

Lunch

Procedurevergadering en Presidium (incl lunch)

12.45 – 13.15 uur
Mogelijkheid tot inspreken
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 4

13.20 – 15.05 uur
Thema Bestuur en Financiën: informerend
Themabijeenkomst met een informerend karakter in verband met aanbieden rapport ZRK Investeringsfondsen
Noord-Brabant en n.a.v. Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en tweede tranche
Investeringsagenda Essent.

Statenzaal/BLD
15.10 – 15.40 uur

15.10 – 16.45 uur

Technische vragenronde

Thema Landbouw: informerend

•

•

Statenvoorstel 22/17 Zienswijzen op de
ontwerpbegroting 2018 en de

Presentatie resultaten van het onderzoek naar

meerjarenraming 2019-2021 van de

verwachte effecten van mogelijke aanpassing van de

gemeenschappelijke regeling

Verordening stikstof en het invoeren van staldering op

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (thema

de omvang en structuur van de veehouderij in Noord-

Natuur en Milieu)

Brabant.

Statenvoorstel 03/17 Verordening
planschade Noord-Brabant (thema Ruimte)

•

Statenvoorstel 21/17 Tweede
wijzigingsverordening Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant (Thema
Bestuur en Financiën)

Hart der Provincie 2
15.45 – 16.45 uur
Platform Internationalisering
Tom Schulpen, directeur Europese Programma’s, geeft
een presentatie over de Europese programma’s.
Daarbij wordt stilgestaan bij het heden maar ook
gekeken naar de toekomst.
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

