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OPRICHTING
van de stichting:
Stichting BrabantAdvies,
met zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch

Heden, [**] tweeduizend vijftien, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te
's-Gravenhage, verschenen:
[**, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:]
1.

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Provincie Noord-Brabant, gevestigd te
's-Hertogenbosch, met adres: (5216 TV) 's-Hertogenbosch, Brabantlaan 1,
hierna te noemen: "Provincie Noord-Brabant";

2.

de stichting: Stichting SER Brabant, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch,
met adres: (5216 PD) 's-Hertogenbosch, Pettelaarpark 10, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41096379,
hierna te noemen: "Stichting SER Brabant";

3.

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Provinciale Raad voor de
Volksgezondheid, ingesteld door de Provincie Noord-Brabant op grond van
artikel 45 Gezondheidswet, gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres:
(5215 EK) 's-Hertogenbosch, Rijnstraat 4, hierna te noemen: "Provinciale
Raad voor de Volksgezondheid".

4.

de heer [**], wonende te [**], geboren te [**] op [**], houder van een
paspoort met nummer [**], te dezen handelend vanwege zijn hoedanigheid
van voorzitter van de provinciale omgevingscommissie provincie NoordBrabant.

[Volmachten.
Van de volmachten aan de comparant blijkt uit drie onderhandse akten van volmacht,
welke aan deze akte worden gehecht.]
De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard:
-

dat Provincie Noord-Brabant, Provinciale Raad voor de Volksgezondheid,
Stichting SER Brabant en de provinciale omgevingscommissie provincie Noord-
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Brabant met de bij deze akte op te richten stichting, een nieuw adviesstelsel
ten behoeve van de Provincie Noord-Brabant wensen op te richten;
-

dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, overeenkomstig het
gestelde in artikel 158 lid 1 van de Provinciewet, hebben besloten tot
oprichting van de bij deze akte op te richten stichting, waarvan blijkt uit een
besluit met kenmerk [**] van [**], waarvan een kopie aan deze akte wordt
gehecht;

-

dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant voormeld besluit tot
oprichting hebben genomen nadat Provinciale Staten van de Provincie
Noord-Brabant, overeenkomstig het gestelde in artikel 158 lid 2 van de
Provinciewet, een ontwerpbesluit is toegezonden en nadat zij in de gelegenheid
zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Noord-Brabant te brengen, waarvan blijkt uit een besluit van
Provinciale Staten met kenmerk [**] van [**], waarvan een exemplaar aan
deze akte wordt gehecht;

-

dat bij brief en besluit van [**], van welke brief en van welk besluit een kopie
aan deze akte wordt gehecht, door de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de in artikel 158 lid 3 van de Provinciewet bedoelde
goedkeuring is verleend aan gemeld besluit van Gedeputeerde Staten.

Ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen heeft de comparant, handelend
als vermeld, verklaard een stichting op te richten met de volgende statuten:
STATUTEN.
Naam en zetel.
Artikel 1.
1.1.

De stichting draagt de naam: Stichting BrabantAdvies.

1.2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Doel.
Artikel 2.
De stichting heeft als doel het gevraagd en ongevraagd adviseren van Provinciale
Staten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, waaronder specifiek
begrepen:
a.

b.

het adviseren over vraagstukken op het gebied van:
(i)

gezondheid en leefbaarheid;

(ii)

ruimte en omgeving;

(iii)

werken, innoveren en ondernemen;

het adviseren over overige vraagstukken en/of problemen die rechtstreeks of
door hun uitwerking van belang zijn voor de kerntaken van de Provincie Noord-
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Brabant, en
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Vermogen.
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a.

subsidies;

b.

inkomsten uit activiteiten van de stichting;

c.

andere baten.

Het College van Overleg zorgt er voor dat beheerskosten van de stichting in redelijke
verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.
College van Overleg: samenstelling, benoeming en defungeren.
Artikel 4.
4.1.

De stichting heeft een College van Overleg, bestaande uit drie natuurlijke
personen.

4.2.

De leden van het College van Overleg worden benoemd door de Provincie
Noord-Brabant ("Provincie"), gehoord hebbende de overige leden van het
College van Overleg, het Presidium van de Provinciale Staten van de Provincie
Noord-Brabant en de adviesraad als bedoeld in artikel 10.2 waarvan het
beoogde lid van het College van Overleg bij benoeming voorzitter zal worden.

4.3.

Tot lid van het College van Overleg kunnen niet worden benoemd die personen
die:
a.

lid zijn Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten binnen de Provincie;

b.

in dienst zijn bij de Provincie.

4.4.

Het College van Overleg wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

4.5.

Leden van het College van Overleg worden benoemd voor de tijd van ten
hoogste vier jaren. Een lid van het College van Overleg is onmiddellijk doch
ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

4.6.

Een lid van het College van Overleg kan door de Provincie worden geschorst of
ontslagen. De benoemingsprocedure als omschreven in artikel 4.2 is voor een
besluit tot schorsing of ontslag van overeenkomstige toepassing. Voorts kan, in
naar het oordeel van de Provincie spoedeisende gevallen die daartoe
aanleiding geven, een lid van het College van Overleg worden geschorst door
de Provincie zonder dat zij de procedure als omschreven in artikel 4.2 behoeft
te volgen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
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4.7.

Een lid van het College van Overleg defungeert:
a.

door zijn overlijden;

b.

doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt
of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld
in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke
regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van het
College van Overleg van toepassing is;

c.

door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije
beheer over zijn vermogen verliest;

d.

door zijn vrijwillig aftreden;

e.

door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet
voorzien;

f.

door zijn ontslag, als bedoeld in artikel 4.6.

College van Overleg: taak en bevoegdheden.
Artikel 5.
5.1.

Het College van Overleg is belast met het besturen van de stichting.

5.2.

Het College van Overleg is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

5.3.

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het College van Overleg is
de persoon die daartoe door de Provincie wordt benoemd, tijdelijk met het
bestuur van de stichting belast.

5.4.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan:

a.

schorsing;

b.

ziekte;

c.

onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van
vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van het College van
Overleg en de stichting heeft bestaan, tenzij de Provincie in een voorkomend
geval een andere termijn vaststelt.
College van Overleg: Werkplan.

Artikel 6.
6.1.

Het College van Overleg stelt jaarlijks voor het daaropvolgende boekjaar een
werkplan inclusief een begroting voor de stichting ("Werkplan") op. In het
Werkplan worden ten minste die onderwerpen en/of thema’s opgenomen
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waaromtrent de stichting voornemens is te adviseren aan Provinciale Staten of
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast worden in
het Werkplan die onderwerpen en thema’s voor advisering opgenomen en die
mededelingen gedaan die de Provincie wenselijk acht en welke tijdig
schriftelijk aan het College van Overleg zijn kenbaar gemaakt.

6.2.

Het door het College van Overleg opgestelde concept Werkplan wordt uiterlijk
drie maanden voor het einde van het lopende boekjaar door het College van
Overleg ter instemming aan de Provincie voorgelegd. Na instemming van de
Provincie, zal het College van Overleg het Werkplan vaststellen.

6.3.

Het College van Overleg zal conform het meest recent vastgestelde Werkplan
handelen.

6.4.

Het College van Overleg is bevoegd tot het wijzigen van het Werkplan
gedurende het boekjaar waarop het Werkplan ziet, na daartoe verkregen
instemming van de Provincie.

6.5.

Het Werkplan staat er niet aan in de weg dat de stichting ongevraagd adviezen
kan verstrekken aan de Provincie ter zake relevante ontwikkelingen op de in
artikel 2 vermelde gebieden.
De in artikel 6.1 vermelde verplichting van het College van Overleg tot het
opstellen van een Werkplan kan voor een of meer jaren worden opgeschort
door de Provincie.

College van Overleg: besluitvorming en reglement.
Artikel 7.

7.1.

Alle besluiten van het College van Overleg kunnen in vergadering en buiten
vergadering worden genomen.

7.2.

Van een binnen of buiten vergadering genomen besluit wordt door het College
van Overleg een verslag opgemaakt en ondertekend. Het aldus ondertekende
verslag wordt bij de notulen van de vergaderingen van het College van Overleg
gevoegd.

7.3.

Nadere regels omtrent vergaderingen, besluitvorming en het functioneren van
het College van Overleg worden bij reglement vastgelegd.

College van Overleg: vertegenwoordiging.
Artikel 8.
8.1.

Het College van Overleg vertegenwoordigt de stichting.

8.2.

Het College van Overleg kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een
of meer leden van het College van Overleg, alsook aan derden, om de stichting
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Informatieverstrekking.
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Artikel 9.
9.1.

Het College van Overleg verstrekt de Provincie tijdig de voor de uitoefening
van haar in deze statuten opgenomen bevoegdheden benodigde informatie. In
ieder geval stelt het College van Overleg de Provincie ten minste een keer per
jaar op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en de
algemene en financiële ontwikkelingen van de stichting. Deze informatie kan
zowel afzonderlijk als door middel van het Werkplan aan de Provincie worden
verstrekt.

9.2.

Voorts verstrekt het College van Overleg de Provincie onverwijld alle door de
Provincie verzochte inlichtingen.

Adviesraden.
Artikel 10.
10.1.

De stichting heeft drie adviesraden ("Adviesraden"), welke Adviesraden
belast zijn met het opstellen van adviezen als bedoeld in artikel 2.

10.2.

Er is een afzonderlijke adviesraad ("Adviesraad") voor elk van de volgende
terreinen:
a.

gezondheid & leefbaarheid;

b.

ruimte & omgeving;

c.

werken, innoveren & ondernemen.

Voor elk door een Adviesraad opgesteld advies dient het College van Overleg
gehoord te worden. Een advies wordt namens de stichting uitgebracht door het
College van Overleg of een daartoe gevolmachtigde.
10.3.

Elke Adviesraad bestaat uit een door de Provincie vast te stellen aantal van ten
hoogste tien natuurlijke personen.

10.4.

De leden van de Adviesraden worden benoemd door het College van Overleg.
Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van een
Adviesraad. De functie van voorzitter van een Adviesraad wordt vervuld door
een lid van het College van Overleg. Een lid van het College van Overleg kan
slechts van één Adviesraad voorzitter zijn.

10.5.

Het College van Overleg kan leden van een Adviesraad te allen tijde schorsen
en ontslaan.

10.6.

Bij de benoeming van leden van de Adviesraden draagt het College van
Overleg zorg voor een evenwichtige spreiding van de leden over het
academische werkveld, het publieke werkveld en het private werkveld, ter
zake het terrein waar die Adviesraad op is gericht;

10.7.

Tot lid van een Adviesraad kunnen niet worden benoemd die personen die:
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a.

lid zijn Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten binnen de Provincie
Noord-Brabant;

b.
10.8.

in dienst zijn bij de Provincie.

Elke Adviesraad wordt ondersteund door een secretaris die geen onderdeel
vormt van de Adviesraad en benoemd wordt door het College van Overleg. De
secretaris heeft onder meer tot taak de administratie van de betreffende
Adviesraad bij te houden. De secretaris verliest zijn functie indien het College
van Overleg de secretaris van zijn functie ontheft.

10.9.

Regels omtrent benoemingstermijnen, vergaderingen, besluitvorming en het
functioneren van de Adviesraden, worden bij reglement geregeld.

Belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang.
Artikel 11.
11.1.

Leden van het College van Overleg, leden van een Adviesraad en medewerkers
van de stichting (gezamenlijk en afzonderlijk: "Betrokkene") vermijden elke
vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en henzelf.

11.2.

De stichting houdt een openbaar register van nevenfuncties. Bestuurders doen
opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten
en adviseurschappen, aan de voorzitter van het College van Overleg die deze
opgave aantekent in het register van nevenfuncties. Een Betrokkene dient op
gelijke wijze melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een
andere rechtspersoon of onderneming waarbij de desbetreffende Betrokkene –
direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.

11.3.

Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting
voornemens is een besluit te nemen met een direct gevolg voor een
privaatrechtelijke rechtspersoon (i) waarin een Betrokkene persoonlijk een
financieel belang houdt, (ii) waarvan een Betrokkene een familierechtelijke
verhouding heeft met een bestuurder van die rechtspersoon, (iii) waarbij een
Betrokkene een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, of (iv) waarvoor
een Betrokkene betaalde werkzaamheden verricht.

11.4.

Een Betrokkene neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van
stemming over een besluit indien hij bij het onderwerp van het besluit een
direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
stichting. De Betrokkene heeft wel het recht de desbetreffende vergadering bij
te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling
van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden met betrekking tot het
desbetreffende besluit.

11.5.

Een Betrokkene meldt een (potentieel) tegenstrijdige belang terstond aan de

8/13

voorzitter van het College van Overleg (en in geval het de voorzitter van het
College van Overleg betreft, aan de overige leden van het College van Overleg)
en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie
relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een
andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede
graad.
11.6.

Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 11.4 geen
enkel lid van het desbetreffende orgaan van de stichting aan de besluitvorming
kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel
aan de beraadslaging en de stemming. Onder besluitvorming als vermeld in dit
artikel wordt tevens verstaan het (inhoudelijk bijdragen aan het) opstellen van
een advies door een Adviesraad.

Bureau van de stichting.
Artikel 12.
12.1.

De stichting heeft een bureau dat het College van Overleg en de Adviesraden
faciliteert.

12.2.

Het College van Overleg kan een directeur aanstellen en ontslaan die de leiding
heeft over het bureau, conform de alsdan daartoe door het College van
Overleg op te stellen instructie.

12.3.

Al hetgeen het bureau van de stichting betreft wordt bij reglement geregeld.

Commissies en werkgroepen.
Artikel 13.
13.1.

Het College van Overleg kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van
commissies en/of werkgroepen. Bij de instelling van iedere commissie of
werkgroep formuleert het College van Overleg het takenpakket waarvoor de
commissie of werkgroep wordt ingesteld.

13.2.

Het College van Overleg benoemt en ontslaat de leden van de door haar
ingestelde commissies en werkgroepen en stelt per commissie en werkgroep
het aantal leden vast.

13.3.

Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft wordt bij reglement geregeld.

Reglementen.
Artikel 14.
14.1.

Het College van Overleg is bevoegd reglementen vast te stellen, te wijzigen of
op te heffen, voor zover deze niet in strijd zijn met de statuten en voor zover
de statuten niet anders bepalen. Na vaststelling of wijziging van een
reglement, wordt de (gewijzigde) tekst van het reglement ter kennisneming
aan de Provincie gezonden door het College van Overleg, binnen twee weken
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na het besluit tot vaststelling of wijziging. In geval van opheffing van een
reglement wordt daarvan binnen twee weken na het besluit daartoe door het
College van Overleg mededeling gedaan aan de Provincie.
14.2.

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in
artikel 17.2 en artikel 17.3 van overeenkomstige toepassing behoudens het
overig in deze statuten bepaalde.

Boekjaar en jaarstukken.
Artikel 15.
15.1.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

15.2.

Het College van Overleg is verplicht van de vermogenstoestand van de
stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen
tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

15.3.

Het College van Overleg is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te
maken en op papier te stellen. Het College van Overleg zal, alvorens tot de
vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze
stukken doen onderzoeken door een registeraccountant of een
accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag
uit aan het College van Overleg en de Provincie en geeft de uitslag van zijn
onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige
volzin bedoelde stukken.

15.4.

Het College van Overleg is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te
bewaren.

15.5.

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.

Bezoldigingsbeleid. Toekennen bezoldiging.

Artikel 16.
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16.1.

De stichting kent voor de leden van het College van Overleg en de leden van
de Adviesraden een bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid wordt
vastgesteld door het College van Overleg na voorafgaande goedkeuring van de
Provincie. Het bezoldigingsbeleid mag niet in strijd zijn met uit de Wet
normering topinkomens voortvloeiende normen voor bezoldigingen.

16.2.

De stichting kent voorts voor de medewerkers in dienst van de stichting een
bezoldigingsbeleid dat wordt vastgesteld door het College van Overleg en niet
in strijd mag zijn met het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 16.1.

16.3.

De Provincie kan aan elk lid van het College van Overleg een bezoldiging
toekennen.

16.4.

Het College van Overleg kan aan elk lid van een Adviesraad en elke
medewerker van de stichting een bezoldiging toekennen.

16.5.

Elke bezoldiging wordt toegekend conform het vastgestelde bezoldigingsbeleid,
waaronder tevens wordt begrepen een vergoedingsregeling omtrent door de
desbetreffende persoon gemaakte kosten.

Statutenwijziging.
Artikel 17.
17.1.

Het College van Overleg is na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van
de Provincie bevoegd de statuten te wijzigen.

17.2.

Een besluit van het College van Overleg tot statutenwijziging geschiedt met
algemene stemmen in een vergadering van het College van Overleg waarin alle
leden van het College van Overleg aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in
een vergadering van het College van Overleg waarin een besluit tot
statutenwijziging aan de orde is voormeld niet alle leden van het College van
Overleg aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te
houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste
vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten
met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering
ten minste twee van de leden van het College van Overleg aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet
worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden
genomen in een vergadering waarin slechts twee van de leden van het College
van Overleg aanwezig of vertegenwoordigd behoeven te zijn.

17.3.

Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging
zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een
afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde
wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping
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bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
17.4.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. Ieder lid van het College van Overleg is bevoegd deze akte te
doen verlijden.

17.5.

De leden van het College van Overleg zijn verplicht een authentiek afschrift
van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
handelsregister.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 18.
18.1.

Het College van Overleg is na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van
de Provincie bevoegd de stichting te ontbinden.

18.2.

Op het besluit van het College van Overleg tot ontbinding is het bepaalde in
artikel 17.2 en artikel 17.3 van overeenkomstige toepassing.

18.3.

Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door één of meer door
de Provincie te benoemen vereffenaars, tenzij door de rechter één of meer
andere vereffenaars zijn aangewezen.

18.4.

De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding
alsmede van hun optreden als zodanig en van de overig vereiste gegevens
over henzelf.

18.5.

Het College van Overleg stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van
het overschot na vereffening vast, met dien verstande dat deze bestemming
wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting. Tevens wijst het
College van Overleg een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.

18.6.

Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

18.7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de
stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de Provincie, of
indien de Provincie voor dat besluit schriftelijk heeft verklaard zulks niet te
wensen, de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is
gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn
aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het
handelsregister.
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Overgangs- en slotbepalingen.
Artikel 19.
19.1.

In afwijking van artikel 10.3 en 10.4 geldt het volgende ter zake de Adviesraad
als bedoeld in artikel 10.2 onder b tot het moment dat artikel 2.41 van de Wet
milieubeheer zoals dat luidde ten tijde van de oprichting van de stichting is
komen te vervallen:
a.

De Adviesraad als bedoeld in artikel 10.2 onder b bestaat uit een gelijk
aantal personen als de door de Provincie ingestelde provinciale
omgevingscommissie;

b.

De leden van de Adviesraad als bedoeld in artikel 10.2 onder b worden
benoemd door het College van Overleg. Slechts leden van de door de
Provincie ingestelde provinciale omgevingscommissie kunnen benoemd
worden tot lid van die Adviesraad.

19.2.

Voor de eerste maal worden de leden van het College van Overleg bij deze
akte benoemd.

19.3.

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december
tweeduizend zestien.

19.4.

Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar dan wel, indien dat later
is, per het moment dat artikel 2.41 van de Wet milieubeheer zoals dat luidde
ten tijde van de oprichting van de stichting is komen te vervallen.

EINDE STATUTEN.
Slotverklaring.
Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat bij deze
oprichting worden benoemd tot lid van het College van Overleg van de stichting in de
achter hun naam vermelde functie:
1.

**, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: voorzitter;

2.

**, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **;

3.

**, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **.

Slot akte.
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het hoofd
van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven
van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van
deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te
nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te
stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
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Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de
wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

