
Bent u de ‘expert platteland’ die als raadslid de Provinciale Raad voor de Leefomgeving komt 
 versterken? Hebt u brede en gezaghebbende kennis van plattelandsontwikkelingen en bij voor-
keur bestuurlijke ervaring, bent u op de hoogte van de Brabantse leefomgevingsvraagstukken en 
hebt u een relevant Brabants en landelijk netwerk?

NB De raad streeft naar evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en personen behorende tot 
etnische en culturele minderheidsgroepen. Zij worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.  

PROVINCIALE RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING (PRL)

De PRL is met de drie andere adviesraden onderdeel van BrabantAdvies. Gezamenlijk willen wij het 
beste voor Brabant en de Brabanders. Vanuit een helicopterview kijken wij specifiek naar de vraag-
stukken van de leefomgeving waarmee Brabant de komende jaren te maken heeft. Denk aan onze 
veestapel, mooie natuur, leegstand, duurzame energie, betrokkenheid van burgers en  bedrijven, 
Brabant na de coronacrisis en ook aan concrete gebiedsprojecten. Thema’s die vragen om een 
brede blik vanuit verschillende invalshoeken. Los van politieke, organisatie- of kortetermijnbelangen.  

KORDAAT EN DESKUNDIG

Onze raad bestaat uit tien onafhankelijke leden en een voorzitter. Tezamen is hierin deskundig-
heid op de verschillende aspecten van de leefomgeving gebundeld. Ze zijn allemaal op persoon-
lijke titel en op grond van hun expertise benoemd. We komen 6 x per jaar bijeen en mobiliseren 
per vraagstuk de gewenste deskundigheid. Dat doen we vaak samen met de andere adviesraden. 
Zo combineren we signalen uit beleid en praktijk met wetenschappelijke kennis. 

BUITENBOORDMOTOR

Het provinciebestuur, onze belangrijkste opdrachtgever, voorzien wij van eigen-wijze adviezen. 
Soms zijn we de luis in de pels, soms second opinion of de frisse blik. Los van de alledaagse hectiek, 
steken we de vinger op om aandacht te vragen voor ontwikkelingen in Brabant die om keuzes 
vragen. We zien onszelf als buitenboordmotor waarmee de koers van Brabant is bij te stellen. 

DE PROVINCIALE RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING  ZOEKT EEN

EXPERT 
PLATTELAND 
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BRABANTADVIES 

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving is onderdeel van BrabantAdvies. Dit onafhankelijk 
 provinciaal adviesbureau kijkt met vier verschillende brillen naar de belangrijkste Brabantse 
vraagstukken. Naast de PRL zijn dat de Provinciale Raad Gezondheid, de Sociaal-Economische 
Raad (SER) Brabant en de raad van Young Professionals Brabant. Het team van BrabantAdvies 
ondersteunt de adviesraden en coördineert het advieswerk. Raadsleden ontvangen een 
onkostenvergoeding.

MEER WETEN? 

Neem dan contact op met Sjors Willems, secretaris van de PRL bij BrabantAdvies, via 
 telefoonnummer 073-30 30 286. Stuur uw motivatie en CV naar info@brabantadvies.com vóór 
woensdag 15 juli 2020 onder vermelding van ‘vacature Raadslid PRL’. 

Meer informatie: www.brabantadvies.com/raad/provinciale-raad-voor-de-leefomgeving/  
en www.BrabantAdvies.com
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