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Artikel 82 Provinciewet
de dag na die van bekendmaking in het Provinciaal Blad
van de dag na die van bekendmaking in het Provinciaal Blad tot 1 juli 2014

Verantwoordelijke afdeling: Landelijk Gebied

Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij in hun vergadering van 21 augustus 2012 het volgende hebben besloten:
Instellingsbesluit Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel
luidend als volgt:
Artikel 1 (Begrippen)
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. overlegorgaan: het Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel
b. beheers- en inrichtingsplan: het door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op
23 februari 2006 goedgekeurde beheers- en inrichtingsplan;
c. nationaal park: het bij besluit van de minister van LNV op 8 augustus 2007 ingestelde Nationaal Park
De Groote Peel (Stcrt. 15 augustus 2007, nr 156, pag. 8).
Artikel 2 (Overlegorgaan)
Er is een Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel.
Het overlegorgaan is eerder door de minister van LNV op 1 juli 1993 ingesteld en heeft als werkgebied de
in het beheer- en inrichtingsplan op pag. 7 op kaart aangegeven begrenzing van het nationaal park.
Artikel 3 (Taken)
Het overlegorgaan heeft tot taak de inrichting, het beheer en het functioneren van het nationaal park
overeenkomstig de doelstellingen van het nationaal park te bevorderen.
Het overlegorgaan heeft verder tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer en het
functioneren van het nationaal park overeenkomstig het beheer- en inrichtingsplan. Daartoe behoort
onder meer:
1.
het actualiseren van het beheer- en inrichtingsplan;
2.
het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van belang zijnde
plannen en activiteiten;
3.
het doen van voorstellen aan de provincie Limburg voor besteding van de voor het nationaal park
beschikbare middelen in het kader van een jaarlijks voortschrijdend meerjarenprogramma met
bijbehorende begroting;
4.
besteding van gelden op basis van een door de provincie Limburg goed te keuren meerjarenprogramma, het opstellen van jaarplannen, controle op de bestedingen van gelden en coördinatie
van de uitvoering van projecten binnen het kader van het beheer- en inrichtingsplan;
5.
het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie ter bevordering en coördinatie
van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park

Artikel 4 (Leden/Samenstelling)
1. Het overlegorgaan heeft de volgende leden:
a. een onafhankelijke, door Gedeputeerde Staten te benoemen voorzitter;
b. een lid op voordracht van het Waterschap Peel en Maasvallei;
c. een lid op voordracht van het Waterschap Aa en Maas;
d. een lid op voordracht van Staatsbosbeheer;
e. een lid op voordracht van de gemeente Asten;
f. een lid op voordracht van de gemeente Peel en Maas;
g. een lid op voordracht van de gemeente Nederweert;
h. een lid op voordracht van IVN, consulentschap Limburg;
i. een lid op voordracht van de provincie Limburg;
j. een lid op voordracht van de provincie Noord-Brabant;
k. een lid als vertegenwoordiger van de particulieren eigenaren;
2. Gedeputeerde staten wijzen een secretaris aan.
3. Het secretariaat zal door de provincie Limburg worden verzorgd.
Artikel 5 (Vergaderingen)
1. Het overlegorgaan vergadert tenminste drie 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 het overlegorgaan bijeen.
3. De vergaderingen van het overlegorgaan zijn openbaar, tenzij de voorzitter van het overlegorgaan
anders bepaalt.
Artikel 6 (Vergoedingen)
De voorzitter ontvangt jaarlijks een door Gedeputeerde Staten te bepalen vaste vergoeding voor
maximaal drie vergaderingen per jaar, op basis van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, statenen commissieleden (Provinciaal Blad 2008, nr. 25).
Artikel 7 (Slotbepalingen)
Dit besluit kan worden aangehaald als Instellingsbesluit Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar publicatie in het Provinciaal
Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 30 augustus 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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