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Voorstel algemeen bestuur 

Datum vergadering: 12 juli 2017 Datum: 8 juni 2017 

Agendapunt: 10 Datum DB-besluit: 21 juni 2017 

Aantal bijlagen: 1   

Onderwerp: Voorstel tot afvaardiging J. Klijs in BPO   

 
 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 

Bij brief van 9 januari jl., verzonden aan de drie Algemene Besturen van de omgevingsdiensten in 

Brabant, vraagt de voorzitter van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) om namens de 

gemeenten binnen het AB een afgevaardigde in het BPO aan te wijzen. Het BPO is een halfjaarlijks 

afstemmingsoverleg tussen de VTH-partners (bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties) in 

Noord-Brabant, ten einde de kwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving in Brabant te be-

waken en te verbeteren. 

De aanleiding voor de brief is dat het BPO de band met gemeenten wil versterken door in de drie 

regio’s een afgevaardigde te benoemen die binnen een bestaand gremium, te weten het AB van de 

omgevingsdiensten, kunnen terugkoppelen aan gemeenten. 

 

Voor de regio Midden- en West-Brabant is door het terugtreden van een burgemeester in 2014 al 

een vacature in het BPO ontstaan en is er toen al voor gekozen deze in te vullen door een verte-

genwoordiger van de gemeenten die deelneemt in het bestuur van de OMWB. De heer J. Klijs, bur-

gemeester van Moerdijk, is toen bereid gevonden de gemeenten in onze regio te vertegenwoordi-

gen. De heer Klijs is binnen het BPO inmiddels aangewezen als bestuurlijk trekker voor het BPO-

speerpunt ‘risicorelevante bedrijven’ (BRZO+). 

De burgemeesters die gemeenten in de regio’s Zuidoost- en Noordoost-Brabant vertegenwoordig-

den, namen niet deel in de AB’s of een vergelijkbare achterban en achtten het wenselijk om terug 

te treden. 

 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
Voorgesteld wordt: 

1. Kennis te nemen van de brief van de voorzitter van het Brabants Platform Omgevingsrecht 

(BPO). 

2. In te stemmen met de voortzetting van de huidige afvaardiging in het BPO uit het AB, door 

de heer J. Klijs, burgemeester van Moerdijk. 

 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
De aanleiding is dat het BPO de band met gemeenten wil versterken door in de drie regio’s een 

afgevaardigde te benoemen die binnen een bestaand gremium, te weten het AB van de omge-

vingsdiensten, kunnen terugkoppelen aan gemeenten. 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 
Versterken van de deelname van gemeenten aan het BPO. Het BPO is een afstemmingsoverleg van 

de bevoegde gezagen en de VTH-uitvoeringsorganisaties om  de kwaliteit en veiligheid van de fy-

sieke leefomgeving in Noord-Brabant te bewaken en te verbeteren. 
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WAT IS ER GEDAAN? 

 
In 2014 is door het terugtreden van de burgemeester van Dongen was in het BPO een vacature 

ontstaan voor de regio Midden- en West-Brabant. De burgemeester van Moerdijk, de heer Klijs, 

tevens lid van het AB en DB van de OMWB is toen al bereid gevonden, in het BPO deel te nemen. 

 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
Er zijn geen financiële gevolgen. 

 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 
De secretaris van het BPO wordt geïnformeerd over het besluit. 
 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
Communicatie gebeurt door middel van de Nieuwsbrief van het BPO. 
 

BIJLAGEN 

 
Bijlage 1 : Brief voorzitter BPO aan AB OMWB, d.d. 9 januari 2017. 


