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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 2 juni 2015 –-.
Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende dat het voornemen tot vernieuwing van het provinciale
adviesstelsel en de daarmee samenhangende oprichting van de Stichting
BrabantAdvies aanleiding zijn tot aanpassing of aanvulling van de werkwijze
ten aanzien van de huidige, wettelijk verankerde adviesorganen, teneinde die
werkwijze zoveel als mogelijk in lijn te brengen met de beoogde nieuwe
structuur en de daarbinnen beoogde werkwijze;
Overwegende dat op grond van artikel 2.41, tweede lid, van de Wet
milieubeheer, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten elk een gelijk aantal
leden van de Provinciale Omgevingscommissie benoemen;
Overwegende dat in de nieuwe situatie benoeming van leden van de met deze
commissie overeenkomende adviesraad plaats vindt door de Stichting
BrabantAdvies;
Overwegende dat, met inachtneming van de wettelijke kaders, maximale
harmonisatie van werkwijze te bereiken is via mandaat aan de voorzitter van
de Provinciale Omgevingsbenoeming;
Overwegende dat deze werkwijze nodig is tot het moment waarop de Wet
milieubeheer als gevolg van de komst van de Omgevingswet wordt
ingetrokken;
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Datum

2 juni 2015

besluiten:

Documentnummer

GS: 3815844

1. Provinciale Staten verlenen aan de voorzitter van de Provinciale
Omgevingscommissie mandaat tot het benoemen van een lid van de
Provinciale Omgevingscommissie, voor zover het betreft een door
Provinciale Staten te benoemen lid.
2. Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet tevens op de ondertekening
van de namens Provinciale Staten in dat kader genomen besluiten.
3. Aan het mandaat, bedoeld in het eerste lid, verbinden Provinciale Staten
de voorwaarde dat de voorzitter van de Provinciale Omgevingscommissie
alvorens gebruik te maken van het hem hierbij verleende mandaat,
Provinciale Staten hoort ten aanzien van de voorgenomen benoeming.
4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015 en vervalt met ingang
van de dag waarop de Wet milieubeheer wordt ingetrokken.
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’s-Hertogenbosch, 10 juli 2015
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de griffier

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

mw. drs. C.J.M. Dortmans
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