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Reglement Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit

Artikel en lid Reglement PAL Huidige tekst Gewijzigde tekst

Artikel 3, lid 4 Reglement PAL 4. Leden en plaatsvervangende leden worden benoemd 

voor een periode van vier jaar, na afloop waarvan zij 

éénmaal voor een periode van vier jaar kunnen worden

herbenoemd.

4. Leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode 

van maximaal vier jaar, na afloop waarvan zij éénmaal voor een periode 

van maximaal vier jaar kunnen worden herbenoemd. In afwijking van het 

bepaalde in de eerste volzin kan een lid een tweede maal voor maximaal 

vier jaar worden herbenoemd, indien daartoe naar het oordeel van 

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten sprake is van een 

uitzonderlijke situatie.

Artikel 3, lid 5 Reglement PAL 5. In geval van een vacature kan, in afwijking van het 

derde lid, op elk ander moment een lid worden 

benoemd. Voor de bepaling van de maximale 

zittingsduur als bedoeld in het vierde lid, wordt de 

periode welke gelegen is tussen diens benoeming en 

het eerstvolgende benoemingsmoment als bedoeld in 

het derde lid buiten beschouwing gelaten.

5. In geval van een vacature kan, in afwijking van het derde lid, op elk 

ander moment een lid plaatsvervangend lid worden benoemd

Artikel 3, lid 8 Reglement PAL 8. Ontslagnemende leden en leden waarvan de 

maximale zittingsduur als bedoeld in het vierde lid is 

verstreken, blijven in functie tot het moment waarop in 

hun opvolging is voorzien. Zulks met uitzondering van 

gevallen waarin ontslag verleend is met toepassing van 

het bepaalde in het zevende lid

8. Leden en plaatsvervangende leden die ontslag nemen of waarvan de 

duur van hun benoeming is verstreken, blijven in functie tot het moment 

waarop in hun opvolging is voorzien. Zulks met uitzondering van gevallen 

waarin ontslag verleend is met toepassing  van het bepaalde in het 

zevende lid. 

PZH-2017-595101071 dd. 23-05-2017


