Dagindeling 29 juni 2018

09.00 - 9.30 uur

09.00 - 9.30 uur

Rondvraaqmoment

Technische vraqenronde

Tijdens het rondvraaqmoment kunnen Statenleden

-

Statenvoorstel 39/1 8 Onteiqeninq ten

vraqen stellen aan de inhoudelijk qedeputeerde(n).

behoeve van de realisatie van het

Statenleden hebben tot dinsdag 26 juni 2018 12.00

bestemminqsplan N282, te Gilze-Rijen

(thema Mobiliteitj

uur gelegenheid om vraqen in te dienen. Een
overzicht van inqediende vraqen wordt qepubliceerd

-

bij de aanqepaste daqindelinq.

Statenvoorstel 41/18 Besluit 'PAS Westelijke
Lanqstraat, Waalwijk - toepassen
coördinatiereqelinq Wet ruimtelijke ordeninq

-

vraqensteller en beantwoordinq door
-

(thema Natuur en Milieuj

Per vraaq wordt spreektijd voor
-

Beqrotinqswijziqinq 38/18

Gedeputeerde door voorzitter bepaald

Uitvoerinqsproqramma Life sciences Ã health

Indien qewenst kan vraqensteller

201 8-2022 (thema Economie en

aanvullende vraqen stellen

Internationalisering)

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

9.30 - 11.00 uur

9.30 - 10.15 uur

Thema Landbouw: informerend

Woordvoerdersoverleq Samenlevinq

Ondersteunende maatreqelen versnellinq transitie

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

veehouderij

thema Samenlevinq en Gedeputeerde Swinkels

Tijdens deze bijeenkomst worden PS qeïnformeerd

komen bijeen. De Gedeputeerde qeeft een doorkijk in

over de voortqanq op het pakket aan

de strateqische beleidsaqenda en de lanqe termijn

ondersteunende maatreqelen waarvoor op 10

aqenda. Verder komt de stand van zaken van

november 2017 financiële middelen beschikbaar zijn

aanqenomen moties en toezeqqinqen aan de orde.

qesteld. Hierover is onlanqs de "Statenmededelinq

De fracties van de PVV, GroenLinks, D66, CDA en

voortqanq ondersteunende maatreqelen transitie

Gedeputeerde Swinkels hebben bespreekpunten voor

veehouderij" verschenen.

het woordvoerdersoverleq aanqedraqen.
Hart der Provincie 3
10.15 - 11.45 uur
Thema Mobiliteit
Rondetafelqesprek werkomstandiqheden
buschauffeurs en sociale veiliqheid op bussen
Het doel van dit rondetafelqesprek is de Statenleden
te informeren over de werkomstandiqheden van
buschauffeurs en de sociale veiliqheid op de bussen.

Hart der Provincie 2

Statenzaal

11.00 - 13.00 uur

11.45 - 12.45 uur

Thema Enerqie: informerend

Thema Natuur en Milieu: informerend

Workshop Enerqietransitie

Beleidsreqel natuurbescherminq

Naar aanleiding van de themabijeenkomst over de

Tijdens deze bijeenkomst worden PS geïnformeerd

Energieagenda 2019-2030 van 1 juni jl. vindt op

over de aanpassing/doorontwikkeling van de

verzoek van de fracties deze extra informerende

beleidsregel natuurbescherming. Medio volgende

bespreking plaats. Gestart wordt met een toelichting

week volgt een statenmededeling die bij de

door TU Eindhoven over het huidige energiesysteem.

bijeenkomst kan worden betrokken.

Vervolgens gaan de woordvoerders plenair, via een
interactieve tool, een energiemix voor Brabant

Hart der Provincie 3

verkennen onder begeleiding van Jeroen Roeloffzen

12.45 - 13.00 uur

(Over Morgen) en Auke Hoekstra (TU Eindhoven).
Daarna is er ruim gelegenheid voor de

Aanbiedingsmoment

woordvoerders om met elkaar te brainstormen en

Expeditiegids Brabant

signalen/input aan GS mee te geven voor de nieuwe

Leo Dubbeldam, directeur BrabantAdvies, biedt mede

Energieagenda en overige onderwerpen. Naast de

namens PON en Telos de Expeditiegids Brabant aan

woordvoerders Energie zijn ook de woordvoerders

Provinciale Staten aan met daarin bouwstenen

Ruimte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

(opgaven, perspectieven en cijfers) voor de volgende
Statenperiode. Namens de Staten neemt de CdK het
rapport in ontvangst.

Hart der Provincie 2

Statenlounge

13.00 - 13.15 uur

13.00 - 13.30 uur

Inspreekmoment

Procedurevergadering (incl. lunch)

De volgende persoon richt graag het woord tot de
woordvoerders Ruimte over het project
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
»

Ed van Uijen (Stichting van GOL naar Beter)

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 4

13.30 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten de heer C.
de Heer, de heer J.M.A. van Agtmaal en mevrouw G.P. Kunst- van Suijlenkom en tijdelijk lid van
Provinciale Staten mevrouw I.G. Lubberman-Schrotenboer

3.

Beëdiging burgerlid J.H.W.F. Heijman

4.

Afscheid van de heer S.P.M.F. Steenbakkers, de heer R.C.P. Kuijken en de heer J.H.W.F. Heijman als

5.

Actualiteit

leden van Provinciale Staten

Bespreekstukken
1.

Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale in passingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat (GOL) (thema Ruimte)

2.

Statenvoorstel 30/1 8 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 (thema Economie en

Internationalisering)
3.

Statenvoorstel 31/18 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling regiotaxi Brabant
Noordoost, zienswijze PS (thema Mobiliteit)

Stemming
»

Ontwerpbesluit 37/1 8 Notulen van de PS-vergadering 20 april 201 8

»

Stemming over bovengenoemde bespreekstukken

Statenzaal

