Aangepaste dagindeling 1 december 2017

09.00 – 9.30 uur

09.00 – 9.45 uur

Technische vragenronde

Rondvraagmoment

-

Begrotingswijziging 71/17 Naar een

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

klimaatbestendig Brabant

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Begrotingswijziging 78/17

Een overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd

Begrotingswijziging 2018 – 2019

bij deze aangepaste dagindeling.

-

Uitvoeringsprogramma Cultuur
-

Per vraag wordt spreektijd voor

Hart der Provincie 2

vragensteller en beantwoording door

9.30 – 10.30 uur

Gedeputeerde door voorzitter bepaald
-

Woordvoerdersoverleg Landbouw

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen

De woordvoerders van Provinciale Staten van het
thema Landbouw en Gedeputeerde Spierings komen

Hart der Provincie 3

bijeen. De Gedeputeerde geeft een doorkijk in de
strategische beleidsagenda en de lange termijn
agenda. Verder komt de stand van zaken van
aangenomen moties en toezeggingen aan de orde. De
fracties van GroenLinks en D66 hebben
bespreekpunten voor het woordvoerdersoverleg
aangedragen.
Hart der Provincie 2
10.30 - 12.00 uur

10.30 – 12.00 uur

Thema Ruimte: informerend

Platform Integriteit

Concept-voorontwerp Omgevingsvisie
Na een inleiding door Gedeputeerde Van
Merrienboer, waarin wordt ingegaan op het conceptvoorontwerp van de omgevingsvisie, bestaat de
mogelijkheid voor de woordvoerders om bij de
gedeputeerde input te leveren voor een verdere
uitwerking van het concept-voorontwerp richting het
voorontwerp van de omgevingsvisie, dat nog dit jaar
door GS wordt vastgesteld.
De Statenmededeling “Op weg naar het voorontwerpomgevingsvisie” kunt u betrekken bij deze
themabijeenkomst.
Voor, tijdens en na afloop van de bijeenkomst bestaat
voor alle Statenleden de mogelijkheid om in de
Statenlounge kennis te maken met het conceptvoorontwerp Omgevingsvisie.
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

12.00 – 13.00 uur
Thema Economie en Internationalisering:
oordeelsvormend
Evaluatie Breedbandfonds
Themabijeenkomst met een oordeelsvormend karakter
over de evaluatie van het Breedbandfonds. De
woordvoerders gaan met Gedeputeerde Pauli en met
elkaar in debat over de Statenmededeling Evaluatie
fondsen uit de eerste en tweede tranche
Investeringsagenda Essent en het rapport van KplusV
over evaluatie 2013-2016 van de Noord-Brabantse
fondsen, voor wat betreft het Breedbandfonds. Aan het
begin van de bijeenkomst zal een korte inleidende
toelichting over de uitrol van breedband worden
gegeven.
Hart der Provincie 3
13.00 – 13.30 uur

13.00 – 13.25 uur

Lunch

Procedurevergadering (incl lunch)
Hart der Provincie 4

13.30 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Actualiteit

Bespreekstukken
3.

Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG

4.

Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant

5.

Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 20182019

6.

Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet
natuurbescherming

7.

Statenvoorstel 97/17 Zesde wijzigingsverordening legesverordening Noord-Brabant 2012

Circa 17.00 uur Stemming

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken waarvan de beraadslaging voor 17.00 uur is
afgerond, alsmede over


Ontwerpbesluit 85/17 Lijst Ingekomen Stukken 12 oktober t/m 8 november 2017

Statenzaal

