Commissie Overleg & Voorlichting
Milieu

De Peel.
Inleiding
In artikel XXX van de in de Staatscourant XXX, gepubliceerde instellingsbeschikking
Commissie Overleg Voorlichting Milieu vliegbasis De Peel is vermeld, dat de commissie
een huishoudelijk reglement vaststelt met betrekking tot de uitvoering van haar
werkzaamheden en deze aanbiedt aan de Staatssecretaris van Defensie.

Concept huishoudelijk reglement COVM De Peel.
Lid 1
De commissie vergadert twee maal per jaar of zoveel vaker als nodig wordt geoordeeld
door de commissie. De commissie kan tussentijds bijeen worden geroepen als tenminste
drie leden dit noodzakelijk achten en dit schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris;
Lid 2
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij door de commissie wordt
besloten tot niet-openbaarheid;
De redenen tot niet-openbaarheid kunnen zijn:
a.
aantasting van de persoonlijke levenssfeer;
b.
als de veiligheid van de Staat kan worden geschaad;
c.
als de economische of financiële belangen van de Staat in het geding zijn;
d.
de belemmering van opsporing en vervolging van strafbare feiten;
e.
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van derden;

Lid 3
De vergadering van de commissie wordt niet gehouden indien niet meer dan de helft van de leden of
hun vertegenwoordiger aanwezig is;
Lid 4
Bij het niet doorgaan van een vergadering, om reden genoemd in lid 3, kan de voorzitter
onmiddellijk een nieuwe vergadering uitschrijven. Het gestelde in lid 3 is voor die vergadering niet
meer van toepassing;
Lid 5
Een lid van de commissie kan zich doen vervangen door een vaste, vooraf aangewezen
plaatsvervanger;
Lid 6
De secretaris en de voorzitter maken een conceptagenda op en leggen de conceptagenda
per mail twee weken voor de vergadering van de commissie voor aan de leden van de commissie.
Alle leden van de COVM De Peel kunnen agendavoorstellen indienen bij de secretaris. In de
vergadering van de commissie bij het agendapunt vaststellen van de agenda wordt door de
voorzitter na overleg met alle leden bepaald welke agendapunten definitief op de agenda worden
geplaatst;
Lid 7
De commissie is bevoegd werkgroepen in te stellen;
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Lid 8
Er wordt een voorlichtingswerkgroep ingesteld die de externe voorlichting van de commissie
verzorgt, bestaande uit de secretaris, de voorlichter van de vliegbasis en de voorlichter van de
gemeente XXXX;

Lid 9
De commissie kan zich doen bijstaan door deskundigen van buiten de commissie;
Lid 10
De voorzitter kan zich laten ondersteunen door ambtelijke deskundigen;
Lid 11
De commissie besluit bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. In een uitgebracht
advies kan, op verzoek van een lid, het standpunt van de minderheid vermeld worden.
Ook heeft een lid recht op verschoning indien hij/zij zich wil onthouden van stemmen;
Lid 12
Vooraf aangewezen vertegenwoordigers, als bedoeld in lid 5, hebben stemrecht in geval
van absentie van de formele leden;
Lid 13
De commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Staatssecretari s van
Defensie;
Lid 14
De commissie stelt jaarlijks een begroting op die ter goedkeuring aan de Staatssecretaris
van Defensie wordt aangeboden;
Lid 15
De voorzitter kan belanghebbenden toestemming verlenen hun mening en/of bezwaren in de
plenaire COVM vergadering kort kenbaar te maken, mits zij voor het begin van de
vergadering aan de voorzitter spreekrecht hebben gevraagd en het beoogde onderwerp,
naar mening van de voorzitter, ter zake doende is.

Tilburg, 10 oktober 2019
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