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Datum

Vergadering Provinciale Staten

21 november 2017
Ons kenmerk

4279015

Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 1
december 2017, vanaf 13.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Contactpersoon

Statengriffie
Telefoon

Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen
op de te behandelen voorstellen.

Email

statengriffie@brabant.nl

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

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

Bijlage(n)

Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 1 december 2017
De vergadering begint om 13.30 uur.

Datum

21 november 2017
Ons kenmerk

4279015

I.
II.
III.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda
Actualiteit
Bespreekstukken
77/17

Statenvoorstel Beleidsactualisatie BrUG

In 2012 is de beleidsvisie Brabant uitnodigend Groen (BrUG) vastgesteld door
Provinciale Staten. De tussentijdse evaluatie van de beleidsvisie BrUG leidt tot
een actualisatie van het natuurbeleid. Om de continuering van twee belangrijke
deelprogramma’s van dit beleid (Biodiversiteit & Leefgebieden en Natuur &
Samenleving) te waarborgen, wordt een beroep gedaan op de bestuursakkoordmiddelen die zijn gereserveerd voor ecologische structuurversterking.
Daarnaast zal een addendum bij de grondnota moeten zorgen voor een
versnelling van de grondverwerving zodat het Natuurnetwerk Brabant (NNB)
tijdig kan worden gerealiseerd. Deze versnelling heeft effect op de opdracht
van het GOB. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor in te
stemmen met deze beleidsactualisatie.
68/17

Statenvoorstel Procedure wensen en bedenkingen
inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant

Op dit moment worden Brabantse startups ondersteund door zowel de BOM
als de drie Brabantse valorisatieprogramma’s: Starterslift, Ondernemerslift+ en
Bright Move. Aangezien de zesjarige looptijd van de valorisatieprogramma’s
binnenkort eindigt, stellen Gedeputeerde Staten voor om een vervolg op deze
programma’s mogelijk te maken door het Valorisatiefonds Brabant op te
richten, zodat leningen kunnen worden verstrekt (zeer vroege fase financiering)
aan startups om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en in de
markt te zetten.
De oprichting en uitvoering van het Valorisatiefonds Brabant betreft een
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Conform artikel 158, lid 2
Provinciewet wordt door Gedeputeerde Staten het besluit tot een deelneming in dit geval oprichting van de Valorisatiefonds BV – pas genomen nadat
Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen
kenbaar te maken.
76/17

Begrotingswijziging Gereserveerde middelen Energie
voor uitvoering Energietransitie 2018-2019

2/3

Provinciale Staten hebben met het vaststellen van het bestuursakkoord 30
miljoen euro gereserveerd voor energie. In het voorjaar van 2016 is daarvan
19,5 miljoen euro door Provinciale Staten gealloceerd om van start te gaan
met het Uitvoeringsprogramma Energie en 1,2 miljoen euro gealloceerd voor
apparaatskosten. Nu stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor
om het tweede deel (9,3 miljoen euro) van deze middelen te bestemmen
conform het Aanvullende Uitvoeringsprogramma Energie, waardoor het college
van Gedeputeerde Staten verder kan gaan in het realiseren van de gestelde
doelen.
72/17

Datum

21 november 2017
Ons kenmerk

4279015

Begrotingswijziging Uitvoeringstaken
vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet
natuurbescherming

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten, in het kader van hun
budgetrecht, een begrotingswijziging voor de uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming voor. Doel is de
begroting 2018 te wijzigen zodat de uitvoeringstaken vergunningverlening,
toezicht en handhaving Wet natuurbescherming voor 2018 zijn gedekt.

97/17

Statenvoorstel Zesde wijzigingsverordening
Legesverordening Noord Brabant 2012

Op 21 september 2012 hebben Provinciale Staten de Legesverordening
Noord-Brabant 2012 vastgesteld. Met het oog op de jaarlijkse actualisering
van de tarieven is daarbij gekozen voor een opzet waarbij de tarieven zijn
opgenomen in een afzonderlijke tabel. Uitgaande van kostendekkende tarieven
leidt de kostenontwikkeling in de afgelopen periode voor een aantal
legesonderdelen in 2018 tot nieuwe tarieven. Om die reden stellen
Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor de tarieventabel 2018 vast
te stellen.
IV.

Stemming

85/17 Ontwerpbesluit Lijst Ingekomen Stukken periode 12 oktober 2017 tot
en met 8 november 2017
Verder wordt er gestemd over bovengenoemde bespreekstukken waarvan de
beraadslaging voor 17.00 uur is afgerond.
V.

Sluiting
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