Dagindeling 1 juni 2018

09.00 – 9.30 uur

09.00 – 9.30 uur

Technische vragenronde

Rondvraagmoment

Thema Economie en Internationalisering

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

Statenvoorstel 34/18 Zienswijze op concept begroting

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Havenschap Moerdijk 2019

Statenleden hebben tot dinsdag 29 mei 2018 12.00
uur gelegenheid om vragen in te dienen. Een overzicht
van ingediende vragen wordt gepubliceerd bij de
aangepaste dagindeling.
-

Per vraag wordt spreektijd voor
vragensteller en beantwoording door
Gedeputeerde door voorzitter bepaald

-

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

9.30 – 11.00 uur

9.30 - 10.00 uur

Thema Economie en Internationalisering:

Inspreekmoment

oordeelsvormend
Digitalisering
De bijeenkomst wordt ingeleid door middel van een
video en korte ambtelijke toelichting op Statenvoorstel
30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant
Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting
van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot
reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant
ten behoeve van een Investeringsagenda
Digitalisering.
Vervolgens wordt door BrabantAdvies het advies
‘Kansen en bedreigingen van digitalisering’ toegelicht,
dat op verzoek van PS is opgesteld en als bijlage bij
het statenvoorstel is gevoegd.
Aansluitend vindt een oordeelsvormende bespreking
plaats over de strategische verkenning ‘Brabant
Digitaliseert’ en het statenvoorstel, waarbij tevens
wensen en bedenkingen ten aanzien van de
voorgenomen beëindiging van het Breedbandfonds
aan de orde kunnen komen.
Gedeputeerden Pauli en Van Merrienboer zijn bij de
bijeenkomst aanwezig.

Hart der Provincie 3
10.00 – 11.00 uur
Thema Samenleving: informerend
Gesprek met Regionale Mediaraad, directeur en
hoofdredacteur van Omroep Brabant
De woordvoerders van het thema Samenleving gaan
in gesprek met Arnoud Versluis (voorzitter), Ilse van
den Eeden, Mpanzu Bamenga, Kees van Beek en
Michel Heerkens, leden van de Regionale Mediaraad,
Henk Lemckert, directeur Omroep Brabant en Renzo
Veenstra, hoofdredacteur Omroep Brabant. Dit aan de
hand van bijgevoegde concept- agenda.

Voor het oordeelsvormende gedeelte geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie;

-

Reactie GS is de helft van de uitgesproken
spreektijd.

Voor en na de bijeenkomst staat in de Statenlounge
een digitale tafel; Statenleden worden uitgenodigd om
op interactieve wijze rond te kijken in het digitale
magazine.
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

11.00 - 12.00 uur

11.00 – 12.00 uur

Thema Economie en Internationalisering:

Woordvoerdersoverleg Landbouw

informerend

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

Regio-Envelop Brainport

thema Landbouw en Gedeputeerde Spierings komen
bijeen. De Gedeputeerde geeft een doorkijk in de

Tijdens deze bijeenkomst worden PS geïnformeerd

strategische beleidsagenda en de lange termijn

over de inhoud, financiële afspraken (voor zover

agenda. Verder komt de stand van zaken van

mogelijk) en rol van de provincie van/bij de Regio-

aangenomen moties en toezeggingen aan de orde. De

Envelop Brainport. Tevens wordt ingegaan op de rol

fracties van D66, GroenLinks, VVD en gedeputeerde

van PS in dit proces. Tom Schulpen en Carly Jansen

Spierings hebben bespreekpunten voor het

van de provincie Noord-Brabant verzorgen een

woordvoerdersoverleg aangedragen.

presentatie. Daarna is er gelegenheid voor vragen
vanuit de fracties.
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

12.00 – 13.00 uur

12.00 – 13.00 uur

Thema Energie: informerend en brainstormend

Thema Natuur en Milieu: informerend

Energieagenda 2019-2030

Uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot PAS
Tijdens deze bijeenkomst worden PS door GS, op

Tijdens deze bijeenkomst worden PS geïnformeerd

ambtelijk niveau, geïnformeerd over de resultaten en

over de eerste ideeën en contouren van de nieuwe

conclusies van de analyse uitgifte vrije

Energieagenda 2019-2030, die de huidige

ontwikkelingsruimte in de periode 1 juni 2016 – 1 juli

Beleidsagenda energie - die loopt tot 2020 – moet

2017 in relatie tot de beleidsregel PAS. Dit gebeurt

opvolgen. De bijeenkomst heeft tevens tot doel om van

aan de hand van de Statenmededeling die GS

PS te horen wat zij belangrijk vinden hierin en hoe PS

onlangs aan PS hebben gestuurd.

verder betrokken willen worden. Na een korte

Ook worden PS geïnformeerd over de huidige stand

inleiding door Michèle Vlug (directeur Brabant in

van zaken van de beschikbare PAS-

groene transitie, provincie Noord-Brabant) volgt een

ontwikkelingsruimte.

presentatie door onderzoekers van bureau

Adviesbureau Pouderoyen is ook aanwezig voor het

OverMorgen & Technopolis over een inhoudelijke

beantwoorden van vragen.

impressie en scenario’s energietransitie Brabant.
Daarna neemt projectleider Energieagenda Jan
Roggeband PS mee in het proces van nu tot december
2018 en de rol van PS daarin. Tenslotte is er
gelegenheid voor vragen.

Hart der Provincie 2

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
1.

Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van
de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) (Thema Natuur en

Milieu)
2.

Statenvoorstel 24/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) (Thema Natuur en

Milieu)
3.

Statenvoorstel 25/18 Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant
2010 (Thema Natuur en Milieu)

Circa 17.00 uur Stemming

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

Ontwerpbesluit 33/18 Notulen van de PS-vergadering 6 april 2018

•

Ontwerpbesluit 36/18 Lijst Ingekomen Stukken periode 5 april 2018 tot en met 18 april 2018

Statenzaal

