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Directie omgeving

Ruimtelijke Planning

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), inzonderheid artikel
1.3.2 met betrekking tot de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening (Procoro);
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, intergemeentelijke en gemeentelijke
commissies voor ruimtelijke ordening, en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de provincieraad van 20 maart 2019 houdende de benoeming van een
voltallige nieuwe samenstelling van de Procoro (ingevolge de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
2O18);

Ovenivegende dat er, ingevolge gewijzigde werksituaties en êen einde loopbaan, overgêgaan moet
worden tot de vervanging van twee externe effectieve leden en één intern plaatsvervangend lid;
Gelet op de ingediende voordrachten van deskundigen (in dubbeltal) door ACV Limburg en door de
deputatie;
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);
Ovenaregende dat de voorgestelde wijzigingen van de samenstelling van de Procoro voldoen aan de ter
zake van kracht zijnde regelgeving; dat er kan worden overgegaan tot de benoeming / vervanging van
twee externe effectieve leden en één intern plaatsvervangend lid;

Gelet op artikel 35 $2, 42 en 248 van het Provinciedecreet;
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
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BESLUIT
Enig artikel Overeenkomstig artikel 1.3.2. $3

en 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

(VCRO) worden benoemd in de Procoro:

Art. 1.3.2 $3, 3" twee leden voorgedragen door de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV):
Effectieve leden:
Mevrouw lne Berben
(vervanging van mevrouw Ellen Sleeuwaert)
De heer Bart Gerets
(vervanging van mevÍouw Martien Bortels)

Art. 1.3.2 $3, 8" zeven leden, onder wie de ondervoorzitter, deskundigen inzake ruimtelijke
ordening voorgedragen door de deputatie uit de diensten op provinciaal niveau voor economie,
toerisme en recreatie, huisvesting, infrastructuur, landbouw, leefmilieu en onroerend erfgoed:
Plaatsvervangend lid:
Huisvesting
Mevrouw Annemie Appermont
(vervanging van mevrouw Marijke Molemans)

Hasselt d.d. 18 september 2019
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De provinciegriÍfier wd.,

De

Monique Achten

Huub Broers
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