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Limburg

Dírectie Omgeving

nuirntelijke elanning

De provincieraad van Limburg

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en latere
wijzigingen, zoals gecoórdineerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzoÀderheid artikel
1.3.2 met betrekking tot de Provinciale commissie Ruimtelijke ordening (pócoro);
Gelet op het besluit van.de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeenielijke commissies voor
ruimtelijke ordening, en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de provincieraad van 18 september 2013 houdende de benoeming van een
voltallige nieuwe samenstelling van de Procoro (ingevolge de provincieraadsverkiezingen van-t + oktober
2012), zoals goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 oktober 2013;
Gelet op de beslissingen van de provincieraad van 16 maart 2016, van 23 november 2016, van 21 juni
2O17 en van 21 maart 2018 houdende wijzigingen in de samenstelling van de Procoro; dat deze
wijzigingsbeslissingen ten gevolge van aangepaste regelgeving niet meer ter goedkeuring moesten
worden voorgelegd aan de Vlaamse regering;
Gelet op artikel 1.3.2 S 4 VCRO waaruit volgt dat na de installatie van eên nieuwe provincieraad
overgegaan wordt tot de benoeming van een nieuwe Procoro; dat de nieuwe Procoro pas aantreedt
nadat de provincieraad de leden ervan benoemd heeft en nadat de toezichtstermijn, zoals vermeld in
arlikel 248 $1 van het Provinciedecreet, verstreken is; dat de oude Procoro zolang aanblijft;
Ovenuegende dat op 3 december 2018 een nieuwe provincieraad geïnstalleerd werd; dat de
provincieraad dus een nieuwe Procoro moet benoemen;
Ovenruegende de ingediende voordrachten (in dubbeltal) door de deputatie en de externe organisaties
(SERV, SALV, MINA en VRP), zoals weergegeven in de twee lijsten die in bijlage bij dit besluÍ worden

gevoegd en er integrerend deel van uitmaken;

Gelet op art. 1 .3.2 SO VCRO waaruit volgt dat er rekening moet worden gehouden met een evenwichtige
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (de zgn. 2/3 man-vrouwverhouding);
Overwegende dat de voorgestelde nieuwe samenstelling van de Procoro hieraan voldoet;
Overwegende dat er kan worden overgegaan tot de benoeming van een nieuwe procoro;
Gelet op de artikelen 35 52, 42 en 248 van het provinciedecreet;
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
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BESLUIT

Artikel í
Overeenkomstig artikel 1.3.2. 53 en 4 VCRO worden benoemd in de Procoro:
1o de voorzitter voorgedragen door de deputatie
Dhr. Danny Windmolders

2o

twee leden voorgedragen door de werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische

Raad van Vlaanderen:

effectieve leden

(2)

Mevr. Els Meekers (UNIZO)
Mevr. Edith Magyar (VOKA)

3o

plaatsvervanqers (2)
Dhr. Yves Houben (UNIZO)
Dhr. Senne Poelmans (VOKA)

twee leden voorgedragen door de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische

Raad van Vlaanderen:

effectieve leden

(2)

Mevr. Ellen Sleeuwaert (ACV)
Mevr. Martien Bortels (ACV)

plaatsvervangers (2)
Dhr. Koen Buntinx (ACV)
Dhr. Jean Vrancken (ACV)

4'twee leden voorgedragen door de landbouworganisaties, vertegenwoordigd in de Strategische
Adviesraad voor Landbouw- en Visserij:
effectieve leden (2)
olaatsvervangers (2)
Mevr. Heidi Pinxten (Boerenbond)
Dhr. Peter Bruggen (Boerenbond)
Dhr. Gilbert Noelmans (ABS)
Dhr. André De Busschop (ABS)
5" drie leden voorgedragen door andere organisaties dan sociaal-economische of landbouworganisaties,
vertegenwoordigd in de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen:
effectieve leden (3)
Mevr. Liselotte Bollen (Natuurpunt)
Dhr. August Feyen (LlMlKO)
Dhr. Georges Alofs (Landelijk Vlaanderen)

plaatsvervanqers (3)
Dhr. Jos Ramaekers (Natuurpunt)
Dhr. Paul Peeters (LILA)
Dhr. Guy Coolens (Landelijk Vlaanderen)

6" twee leden voorgedragen door een representatieve vereniging, opgericht op particulier initiatief in de vorm
van een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedeliike
Gewest, met als enige doelstelling het duurzame ruimtegebruik, de kwaliteit van de stedenbouw, de ruimtelijke
ordening en de ruimtelijke planning, met name concreet voorgedragen door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte
en Planning:
effectieve leden (2)
Mevr.Peggy Winkels
Dhr. Wim Vanhoof

plaatsvervanqers (2)
Dhr. Xavier Ïirmarche
Dhr. Luc Market

7'vier leden inzake ruimtelijke ordening van het provinciebestuur, voorgedragen door de deputatie
effectieve leden

(4)

Mevr. Leen Coenegrachts
Mevr. Griet Maes
Dhr. Koen lndesteege
Dhr. Dirk Vercampt

plaatsvervangers (4)
Mevr. Sara Lemmens
Mevr. Martine Baptist
Dhr. Jo Schoefs
Mevr. Els Gemoets

wie de ondervoorzitter inzake ruimtelijke ordening, voorgedragen door de
deputatie uit de diensten op provinciaal niveau voor economie, toerisme en recreatie, huisvesting,
inÍrastructuur, landbouw, leefmilieu en onroerend erfgoed:
8o: zeven leden, onder

effectieve leden (7)
Economie
Dhr. Bruno Bamps
Toerisme en recreatie
Dhr. Ward Segers
Huisvesting
Mevr. Heidi Frederix

lnfrastructuur
Mevr. Monica

Silvestrini

Landbouw
Mevr. Marlies De Muijnck
Leefmilieu
Dhr. Huig Deneef

plaatsvervangers (7)
Dhr. Tim Vanduren
Dhr. Jeroen Luys
Mevr. Marijke Molemans
Dhr. Rik Schreurs
Dhr. Jan Noelmans
Mevr. Mietje Peeters
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Onroerend erfooed
Dhr. Peter Bloemen

Mevr. Anja Neskens

Dhr. Bruno Bamps wordt aangeduid als ondervoorzitter.
9o: de vaste secretaris, voorgedragen

door de deputatie:

Dhr. Kurt Adriaenssens

Artikel 2 Om praktische
Artikel 3 De deputatie

reden wordt mevr. Sonja Jacobs als plaatsvervangende secretaris aangeduid

wordt belast met de uitvoering van het besluit van provincieraad

Hasselt d.d. 20 maarl2019
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De provinciegriffier wd.,

De voorzitter,

Liliane Vansummeren

uub B roers

Nota:
Minuut:
Afschriften

De provinciegriff ier wd.,
get. Liliane Vansummeren

De voorzitter,

get. Huub Broers
Voor eensluidend afschrift

Liliane Vansummeren

provinciegriffier wd.
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