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Bestemd voor Agenda 

 

Portefeuille Ruimtelijke Ordening 

Portefeuillehouder T.P.J. Talsma  

Plaatsvervanger J. Geldhof 

 

13 bijlage(n) (waaronder 9 aanstellingsbrieven en 1 aanbiedingsbrief PS)  

 

Onderwerp: Tijdelijke verlenging benoeming leden van de Adviescommissie 

Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) 

 

Paragraaf 1 

Voorgesteld besluit: 

 

Het college van gedeputeerde staten besluit:  

1. Conform het Reglement Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, 

artikel 4, lid 1, de benoeming van de voorzitter, leden en vervangende 

leden van deze commissie met terugwerkende kracht vanaf 22 

september 2012 te verlengen voor de periode van maximaal twee jaar en 

dit te doen middels inliggende brieven; 

 

2. Provinciale staten middels inliggende brief te informeren; 

 

3. De ARO-leden te informeren middels bijgevoegde brief. 

Paragraaf 2 

Toelichting op het voorstel: 

De leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) zijn in 

gevolge artikel 4 van het Reglement Adviescommissie Ruimtelijke 

Ontwikkeling benoemd voor een periode van 2 jaar; herbenoeming van 

de leden van de adviescommissie is maximaal 2x voor een periode van 2 

jaar mogelijk. De ARO is 22 september 2010 benoemd en de eerste 

vergadering was 4 november 2010.  

 

De ARO blijft in zijn huidige vorm bestaan tot besluitvorming door 

Provinciale Staten heeft plaatsgevonden over de te wijzigen Provinciale 

Ruimtelijke Verordening Structuurvisie aan de nieuwe organisatie en 

werkwijze, waarbij de ARO een meer intern georganiseerd adviesorgaan 

ruimtelijke kwaliteit wordt met een rol voor alleen plannen met grote 

impact. Na de besluitvorming door PS zal een nieuwe benoemings-

procedure volgen. Met het oog op de continuïteit en rechtsgeldigheid 

van de adviezen van de ARO is de verlenging van de benoeming van de 

leden met terugwerkende kracht tot 22 september 2012. 
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Paragraaf 3 

Gevolgen 

a. Financiële gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

b. Formatieve gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

c. Juridische gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

d. Communicatieve gevolgen en 

risico’s? 

 

 

Nee 

e. Europese gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

f. Gevolgen en risico’s voor de 

rechtmatigheid? 

 

Nee 

g. Overige gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

Paragraaf 4 

Is ambtelijk overeenstemming bereikt met een andere directie? 

Directie Beleid: Ja 

Naam: A. Bergsma (RI) 

 

Directie B&U: Niet van toepassing 

 

Directie Middelen: Ja 

Naam: J. Santoro (AFD), I. Busker (JD), L. 

van Hees (COM) 

 

Directie SHV: Ja 

Naam: H. Ziengs 

 

Paragraaf 5 

Verdere procedure 

a. PS actief informeren Ja. Zie bijgevoegde brief 
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