
AFSPRAKENNOTA TUSSEN DE PROVINCIALE ADVIESRAAD VOOR MILIEU, NATUUR EN 

KLIMAAT EN DE DEPUTATIE VAN WEST-VLAANDEREN 

 

Dit document vormt een aanvulling op het organiek reglement en regelt in het bijzonder 

de omgangsrelaties tussen de Provinciale adviesraad voor milieu, natuur en klimaat (de 

Minaraad) en de Deputatie. 

 

Hoofdstuk I: Administratieve ondersteuning door de provincie 

 

Art. 1  De Deputatie duidt uit de provinciale dienst bevoegd inzake milieu en natuur een 

contactpersoon aan tussen het provinciebestuur en de leden van de minaraad.  Deze 

persoon fungeert ook als secretaris voor de minaraad. 

 

Hoofdstuk II: Informatievoorziening 

 

Art. 2 Om de adviesfunctie van de Minaraad mogelijk te maken, zal de provinciale 

overheid de Minaraad permanent, tijdig en volledig op de hoogte brengen van alle 

voornemens en alle in voorbereiding zijnde zaken m.b.t. het beleidsdomein milieu, 

natuur en klimaat. 

De Minaraadsleden kunnen via de provinciale website kennis nemen van de besluiten van 

de deputatie en de agenda’s en besluiten van de Provincieraad.  

 

Art. 3  De uitnodiging met voorlopige agenda voor de vergaderingen van de Minaraad 

worden ten laatste 2 weken voor de vergadering elektronisch verstuurd. Ingeval van 

wijzigingen of aanvullende stukken worden die ten laatste één week voor de vergadering, 

nagestuurd.   

 

Art. 4  De uitnodiging vermeldt naast de agendapunten ook de bedoeling ervan: betreft 

het een formele adviesvraag, een toelichting vanwege de provincie met consultatie van 

de minaraad (geen verplicht advies), een discussie op vraag van een of meer 

minaraadsleden, … 

 

Hoofdstuk III: Initiatiefrecht 

 

Art. 5  Elk lid kan bijkomende agendapunten laten inschrijven voor een volgende 

vergadering van de Minaraad.  Dit kan ofwel mondeling gebeuren op de voorafgaande 

vergadering van de Minaraad, ofwel schriftelijk bij de voorzitter.  Ingeval de 

uitnodigingen voor de volgende vergadering reeds werden verstuurd, beslist de voorzitter 

na samenspraak met de secretaris.  Daarbij moet afgewogen worden of de eventuele 

begeleidende informatie nog tijdig ter beschikking kan gesteld worden van de leden.  

 

Hoofdstuk IV: Doorstroming en bekendmaking van adviezen 

 

Art. 6 De adviezen van de Minaraad begeleiden steeds de dossiers waarop zij betrekking 

hebben.  Zij worden bijgevolg bezorgd aan de bevoegde provinciediensten en de 

Deputatie.  Bij dossiers die door de Deputatie aan de Provincieraad worden voorgelegd 

zal het volledige advies van de Minaraad opgenomen worden in het dossier. 

 

Art. 7 Ingeval de provinciale overheid in haar besluitvorming afwijkt van de adviezen of 

voorstellen van de Minaraad wordt dit binnen de twee maanden gemotiveerd.  Mocht dit 

niet spontaan gebeurd zijn, dan kunnen Minaraadsleden deze motivatie steeds opvragen. 

 

Art. 8 Nadat ze zijn meegedeeld aan de Deputatie worden de adviezen van de Minaraad 

ter inzage gelegd bij de dienst bevoegd voor het verstrekken van informatie aan het 

publiek, in uitvoering van de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur.   

Zij zullen binnen de twee maanden na opmaak ook op de provinciale website 

consulteerbaar gesteld worden voor het ruime publiek.  



 

Hoofdstuk V: Financiële en logistieke ondersteuning 

 

Art. 9 De provinciale overheid voorziet op het budget de nodige middelen voor 

vergoeding aan externe deskundigen, reisonkosten van de leden (op basis van de 

voorschriften die gelden voor het provinciepersoneel) en draagt de organisatie- en 

secretariaatskosten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur , de vergaderingen 

van de minaraad en eventuele publieke activiteiten van de raad (cfr. art. 23 van het 

organiek reglement).  

 

Art. 10 In toepassing van de provinciale dienstorder 20/2001/5 van 8 november 2001  

i.v.m. zitpenningen en vergoedingen voor alle provinciale adviescommissies heeft elk lid 

van de Minaraad dat een vergadering van de provinciale minaraad bijwoont in een 

andere hoedanigheid dan deze van een politiek mandataris of van een personeelslid van 

een openbare dienst, recht op een zitpenning.  

Indien het lid echter reeds van de organisatie die hij vertegenwoordigt of van een 

werkgever een vergoeding ontvangt voor het bijwonen van de vergadering van de 

provinciale adviescommissie, vervalt het recht op een zitpenning.  

 

Art. 11 Het provinciebestuur zal de nodige verzekeringspolissen afsluiten om de risico’s 

burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen van de leden van 

de minaraad te dekken. 

 

Art. 12 De afsprakennota kan gewijzigd of aangevuld worden op voorstel van de 

Minaraad, mits een meerderheid van de leden zich daarmee akkoord verklaart.  Als dit 

voorstel van wijziging aanvaard wordt door de Deputatie is het definitief aanvaard. 
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