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Vooraf
Over de -wijze van- benoeming van de leden schrijft art. 2.41 van de Wet milieubeheer voor, dat
PS en GS ieder een gelijk aantal leden benoemen. Omdat het gaat om een wettelijke
verplichting, kan hiervan niet bij provinciale regeling worden afgeweken. Om in materiële zin
toch zoveel mogelijk in de pas te lopen met de situatie bij de Stichting BrabantAdvies, wordt
voorgesteld dat zowel GS als PS mandaat verlenen aan de voorzitter om namens hen de leden
te benoemen. Op zichzelf is dat een redelijk vergaand mandaat, dat gezien de jurisprudentie
inzake toelaatbaarheid van mandaat niet zonder meer mogelijk lijk. Aan mogelijke bezwaren
kan tegemoet worden gekomen door aan het mandaat de instructie te verbinden dat, voordat tot
benoeming kan worden overgegaan, GS en PS/statencommissie -ieder voor hun deel- in de
gelegenheid worden gesteld bedankingen en wensen naar voren te brengen tegen voorstellen tot
benoeming. De mandaatgevers houden daarmee de mogelijkheid om (naar wens: meer of
minder) invloed uit te oefenen op de benoemingen en daarmee op de samenstelling van de
POC. Deze werkwijze is getoetst door externe adviseurs (jurist en notaris van PelsRijcken) en
akkoord bevonden.
Artikelsgewijze toelichting:
Artikel 1:
De Wet op de waterhuishouding is inmiddels ingetrokken, dus is verwijzing daarna vervallen. De
Waterwet bevat op dit punt geen verplichtingen.
Artikel 3:
Bij de omvang en samenstelling van de commissie is zoveel mogelijk aangesloten bij de beoogde
werkwijze van BrabantAdvies. Dit was ook mogelijk, doordat noch de wet zelf, noch
uitvoeringsregelingen op dit punt nadere voorschriften bevatten. Blijven staan is de bepaling dat
bestuurders noch ambtenaren van de provincie deel kunnen uitmaken van de commissie. Dit is
ook in lijn met de beoogde werkwijze.
Artikel 4, lid 2:
De benoemingstermijn van de voorzitter is gelijk geschakeld met de zittingsduur van leden van
het College van Overleg (van drie naar vier jaar).
Artikel 5:
Er bleek geen behoefte (meer) aan een agendacommissie, dus die bepaling kon vervallen.
Artikel 6:
Zolang er sprake is van een provinciale commissie, benoemen GS de secretaris. Om zoveel
mogelijk te anticiperen op de toekomst, is het ook mogelijk dat GS een secretaris benoemen die
geen provinciaal ambtenaar is (maar bv. in dienst van de Stichting BrabantAdvies). Gezien de
beoogde werkwijze van BrabantAdvies ligt het daarbij in de rede, dat zodra het College van
Overleg van de Stichting BrabantAdvies een medewerker in dienst van de stichting aanwijzen als
secretaris van de Adviesraad ruimte & omgeving, GS diezelfde persoon benoemen tot secretaris
van de POC

Artikel 7/8:
Doorvertaling van het laten vervallen van de agendacommissie.
Artikel 11t/m 13:
Er is geen behoefte (meer) aan nadere regels, terwijl de artikelen 12 (intrekking voorloper van dit
reglement) en 13 (overgangsbeleid) inmiddels zijn uitgewerkt en daarmee overbodig zijn
geworden.
Artikel 14:
Op het moment van vaststellen van de oorspronkelijke verordening stond het moment van
inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening nog niet vast. Nu dit wel het geval is, wordt die
concrete datum opgenomen.
Artikel 15:
Datum inwerkingtreding laten samenvallen met start stichting.

