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Provinciale Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij in hun vergadering van 2004 hebben besloten als volgt:
gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 15 maart 2005, statenkenmerk G-49,
afdeling Landelijke Leefomgeving, reg.nr. 2005/11456, inzake de instelling van de Provinciale Commissie
Platteland in Uitvoering,
gelet op artikel 6 en 7 van de Reconstructiewet en artikel 82 van de Provinciewet,
besluiten:
vast te stellen het Besluit instelling Provinciale Commissie Platteland in Uitvoering, luidend als volgt:
Artikel 1 Begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a)
Reconstructieplan: het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg vastgesteld door
Provinciale Staten op 5 maart 2004;
b)
Uitwerkingsplan: uitwerking van het Reconstructieplan in de zin van artikel 18 van de
Reconstructiewet concentratiegebieden;
c)
Plan van aanpak: het Plan van aanpak Zuid-Limburg Vitaal platteland, vastgesteld door
Provinciale Staten bij besluit van 14 december 2001 of een document dat dit plan vervangt;
d)
Commissie: de Provinciale Commissie Platteland in Uitvoering.
Artikel 2 Commissie
Er is een Provinciale Commissie Platteland in Uitvoering.
Artikel 3 Taken
De Commissie heeft de volgende taken:
a
Gedeputeerde Staten gevraagd en ongevraagd te adviseren over

de uitvoering van de plattelandsontwikkeling in Limburg in het algemeen en het
Reconstructieplan en het Plan van aanpak in het bijzonder;

door Gedeputeerde Staten op te stellen wijzigingen van het Reconstructieplan,
uitwerkingsplannen, wijzigingen van het Plan van aanpak en de herijking van het Plan van
aanpak;

landelijke en Europese ontwikkelingen op het gebied van plattelandsontwikkeling.
b
Bij te dragen aan het oplossen van problemen en het stimuleren van activiteiten die verband houden
met de plattelandsontwikkeling in Limburg.
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Artikel 4 Leden
1) De Commissie heeft de volgende leden:
a) een onafhankelijke voorzitter;
b) een onafhankelijk lid, tevens plaatsvervangend voorzitter;
c) een lid op voordracht van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg;
d) een lid op voordracht van gemeenten in Zuid-Limburg;
e) twee leden op voordracht van waterschappen in Limburg;
f) een lid op voordracht van de Stichting Milieufederatie Limburg;
g) twee leden op voordracht van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond;
h) een lid op voordracht van terreinbeherende instanties: Stichting Het Limburgs Landschap,
Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten;
i) een lid op voordracht van de sector recreatie en toerisme;
j) een lid op voordracht van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers;
k) een lid op voordracht van de Dienst Landelijk Gebied;
l) een secretaris.
2) De gedeputeerde met portefeuille plattelandsontwikkeling wordt als adviseur aan de Commissie
toegevoegd.
3) Gedeputeerde Staten kunnen andere dan de leden bedoeld in het eerste lid benoemen.
4) De instanties die een lid hebben voorgedragen kunnen een plaatsvervangend lid voordragen.
5) De leden en plaatsvervangende leden worden door Gedeputeerde Staten benoemd en ontslagen.
Gedeputeerde Staten benoemen tevens een plaatsvervangend secretaris.
Artikel 5 Vergaderingen
1) De Commissie vergadert ten minste 3 maal per jaar.
2) De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris de datum, de plaats en het tijdstip van de
vergaderingen.
3) De vergaderingen van de Commissie zijn openbaar.
Artikel 6 Slotbepalingen en inwerkingtreding
1) De Reconstructiecommissie Noord- en Midden-Limburg wordt opgeheven.
2) Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit instelling Provinciale Commissie Platteland in
Uitvoering.
3) Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Provinciale Staten voornoemd,
mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter,
mr. J.B.J.M. Stijnen, griffier.
Uitgegeven, Maastricht 2 juni 2005,
De Griffier der Staten van Limburg,
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mr. J.B.J.M. Stijnen.

