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Gedeputeerde staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de provinciewet en het
bepaalde in de Wet inrichting landelijk gebied, bekend dat zij in hun vergadering van 29 maart 2011 het
volgende hebben besloten:
Instellingsbesluit Commissie Platteland Limburg
luidend als volgt:
Artikel 1 (Begrippen)
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. meerjarenprogramma(pMJP): provinciaal Meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling 2007-2013,
vastgesteld door Provinciale Staten op 15 december, provinciaal meerjarenprogramma als bedoeld
in artikel 4 van de Wet inrichting landelijk gebied;
b. inrichtingsplan: een plan als bedoeld in artikel 17 van de Wet inrichting landelijk gebied;
c. commissie: de Commissie Platteland Limburg;
d. bestuursovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 5 van de Wet inrichting landelijk
gebied.
Artikel 2 (Commissie)
1. Er is een Commissie Platteland Limburg.
2. De commissie is een gebiedscommissie zoals genoemd in de Wet inrichting landelijk gebied.
Artikel 3 (Taken)
De commissie adviseert gedeputeerde staten gevraagd en ongevraagd over:
a. plattelandsontwikkeling in het algemeen;
b. de strategie bij de realisatie van de pMJP-doelen in het algemeen en de doelen uit de
bestuursovereenkomst met het Rijk in het kader van het investeringsbudget landelijk gebied in het
bijzonder, én
c. inrichtingsplannen waar wettelijke herverkaveling aan de orde is (artikel 17 eerste lid WILG).

Artikel 4 (Leden/Samenstelling)
1. De commissie heeft de volgende leden:
a. een onafhankelijke voorzitter;
b. twee leden op voordracht van de Limburgse gemeenten;
c. een lid op voordracht van het waterschap Peel en Maasvallei;
d. een lid op voordracht van het waterschap Roer en Overmaas;
e. een lid op voordracht van de Stichting Milieufederatie Limburg;
f. een lid op voordracht van de Stichting het Limburgs Landschap;
g. een lid op voordracht van Staatsbosbeheer;
h. een lid op voordracht van de Vereniging Natuurmonumenten;
i. een lid op voordracht van Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg;
j. een lid op voordracht van Recron, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland;
k. twee leden op voordracht van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond.
2. De voorzitter en de leden van de commissie worden door gedeputeerde staten benoemd. Tevens
wijzen gedeputeerde staten een secretaris aan.
3. Er wordt een adviseur namens de Dienst Landelijk Gebied en een adviseur namens het Kadaster aan
de commissie toegevoegd.
4. Het secretariaat zal door de provincie Limburg worden verzorgd.
Artikel 5 (Vergaderingen)
1. De commissie vergadert tenminste één maal per jaar.
2. De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris de datum, de plaats en het tijdstip van de
vergaderingen. De voorzitter roept de commissie bijeen.
3. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.
Artikel 6 (Vergoedingen)
1. De leden van de commissie die anders dan uit hoofde van hun functie lid zijn, ontvangen voor het
bijwonen van vergaderingen van de commissie vacatiegelden, alsmede een vergoeding van
reiskosten, berekend overeenkomstig de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en
commissieleden.
2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid ontvangt de voorzitter jaarlijks een door Gedeputeerde
Staten te bepalen vaste vergoeding voor maximaal drie vergaderingen per jaar.
Artikel 7 (Slotbepalingen)
1. Dit besluit kan worden aangehaald als Instellingsbesluit Commissie Platteland Limburg.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar publicatie in het Provinciaal
Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 31 maart 2011
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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