
BrabantAdvies inspireert, signaleert en geeft raad. Dit doen wij met de inzet van vier advies
raden: de SociaalEconomische Raad (SER) Brabant, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, de 
Provinciale Raad Gezondheid en de raad Young Professionals Brabant.

Met deze opbouw zijn we als adviesorganisatie uniek en beschikken we over inzichten en infor
matie die uit de haarvaten van de Brabantse samenleving komen. Onze raden zijn daarmee een 
garantie voor onze krachtige, breed gedragen en integrale adviezen. 

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) kijkt hierbij specifiek naar de vraagstukken van 
de leefomgeving waarmee Brabant de komende jaren te maken heeft. Denk aan onze natuur, 
leegstand, landbouw, duurzame energie, participatie, Brabant na de coronacrisis en aan concrete 
gebiedsprojecten. De PRL adviseert zowel gevraagd als op eigen initiatief. 

BrabantAdvies zoekt voor de Provinciale Raad voor de Leefomgeving per direct twee nieuwe 
raadsleden. Gelet op de huidige samenstelling van de raad zijn wij in het bijzonder op zoek naar 
één kandidaat met ruime expertise op het terrein van natuur & milieu en één kandidaat met 
kennis en ervaring omtrent stedelijke vraagstukken en lokaal bestuur.

WE VRAGEN

Zes keer per jaar komt de PRL samen. Samen met de andere raadsleden reflecteert u op 
 specifieke onderwerpen, draagt u bij aan verdiepende inzichten en zorgt u voor scherpte in onze 
adviezen. Soms vragen we u om deel uit te maken van een expertteam voor de totstandkoming 
van een advies.  

Wij zoeken twee experts die:

 Î brede en gezaghebbende kennis hebben van de ontwikkelingen in beleid en praktijk op het 
terrein van 
 Î milieu & natuur 
 Î stedelijke vraagstukken en lokaal bestuur;  

 Î verbinding hebben met Brabantse ontwikkelingen en leefomgevingsvraagstukken; 
 Î een relevant Brabants en landelijk netwerk hebben;
 Î Brabant scherp willen houden en aandacht vragen voor ontwikkelingen die om keuzes vragen;
 Î creatief en innovatief zijn;
 Î verbinding kunnen maken tussen wetenschap, praktijk en beleid. 

BRABANTADVIES ZOEKT TWEE 
NIEUWE RAADSLEDEN VOOR DE 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE 
LEEFOMGEVING 
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WE BIEDEN

Een inspirerende omgeving waarin u het verschil kunt maken voor onze provincie. Wij bieden u 
een uitgelezen kans om als raadslid uw expertise in te zetten voor een duurzame leefomgeving 
van Brabant. 

Naast de vier raden bestaat het team van BrabantAdvies uit onze directeur, de adviseurs en een 
office management. Elke raad wordt door één van de adviseurs in de rol van secretaris onder
steund. Het uitvoerende advieswerk ligt bij onze adviseurs: zij schrijven de adviezen, organiseren 
expertmeetings en betrekken daar leden van de vier raden bij. Per adviestraject zetten zij inhou
delijke specialisten en ervaringsdeskundigen samen in een expertteam om tot kordate adviesactie 
te komen. Zo nodig schakelen ze externe specialisten in.

GOED OM TE WETEN:
 Î de Provinciale Raad voor de Leefomgeving bestaat uit een voorzitter en tien onafhankelijke 

leden;
 Î de raadsleden worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen één keer worden 

herbenoemd;
 Î de raadsleden (ook de voorzitter) kennen geen vertegenwoordigend karakter, zij worden 

zonder last of ruggenspraak benoemd, op persoonlijke titel en op grond van hun expertise;
 Î als raadslid krijgt u een vaste vergoeding per jaar.

OVER BRABANTADVIES

Als onafhankelijk adviesbureau wil BrabantAdvies het beste voor Brabant. Vanuit een helicopter
view kijken we naar de belangrijkste thema’s die vragen om een brede blik vanuit verschillende 
invalshoeken. Los van politieke, organisatie of kortetermijnbelangen. We voeden Brabantse beslis
sers met verdiepende inzichten en adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis, de 
Brabantse praktijk en beleid. We zien onszelf daarin als buitenboordmotor waarmee de koers van 
Brabant is bij te stellen.

INTERESSE? REAGEER METEEN

Stuur uw motivatie en cv naar info@brabantadvies.com onder vermelding van ‘vacature Raadslid 
PRL’. Reageren kan tot 23 juli 2021. De gesprekken vinden begin september plaats. BrabantAdvies 
streeft naar evenredige vertegenwoordiging van expertise en personen. 

Meer informatie: Sjors Willems, secretaris van de PRL bij BrabantAdvies: 06 81 377 885 of per email. 
Meer informatie is ook te vinden op onze website en de PRLpagina.
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