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Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
ieder voor zover het betreft hun bevoegdheden,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 2 juni 2015;
Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;
Overwegende dat het voornemen tot vernieuwing van het provinciale
adviesstelsel en de daarmee samenhangende oprichting van de Stichting
BrabantAdvies aanleiding zijn de regelingen met betrekking tot de huidige,
wettelijk verankerde adviesorganen zoveel als mogelijk in lijn te brengen met
de beoogde nieuwe structuur;
Overwegende dat het om die reden wenselijk is te komen tot een wijziging van
Verordening provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant;
Besluiten tot vaststelling van de volgende verordening:
Artikel I Wijzigingen
De Verordening provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant
wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 wordt de komma na ‘de Wet ruimtelijke ordening’ vervangen door
het woord ‘en’ en vervalt ‘en artikel 8 van de Wet op de waterhuishouding’.

1/3

B
Artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3 Samenstelling
1. De commissie bestaat uit ten hoogste tien leden.
2. Bij de benoeming van de leden wordt zorg gedragen voor een
evenwichtige spreiding van de leden over het academische werkveld, het
publieke werkveld en het private werkveld op het gebied ruimte &
omgeving.
3. Personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn onder het provinciaal
bestuur kunnen geen lid van de commissie zijn.
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C
In artikel 4, tweede lid, wordt ‘drie jaar’ vervangen door: vier jaar.
D
Artikel 5 komt te vervallen.
E
Artikel 6, eerste lid, komt te luiden:
1. Gedeputeerde Staten benoemen een secretaris van de commissie en een
plaatsvervangende secretaris, al dan niet afkomstig uit de provinciale
organisatie.
F
In artikel 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het tweede lid komt te vervallen: op uitnodiging van de
agendacommissie.
2. In het vierde lid wordt ‘en de agendacommissie kunnen’ vervangen door:
kan.
G
De artikelen 11, 12 en 13 komen te vervallen.
H
In artikel 14 wordt ‘het tijdstip waarop de Wet ruimtelijke ordening in werking
treedt’ vervangen door: 1 juli 2008.
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Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 10 juli 2015.
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Artikel III Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Verordening
provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant.
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’s-Hertogenbosch, 10 juli 2015
Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter

de griffier

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

mw. drs. C.J.M. Dortmans
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