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Provinciale Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Reconstructiewet
concentratiegebieden bekend dat zij in hun vergadering van 17 februari 2006 hebben vastgesteld de
Wijziging Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Volkshuisvestiging,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben de Wijziging op 30 maart 2006 goedgekeurd.

Inhoud
De wijziging heeft betrekking op de volgende onderdelen van het Reconstructieplan:
−
wijziging zonering intensieve veehouderij voor ‘doorsneden bouwkavels’;
−
vervallen varkensvrije zones;
−
vervallen operationeel doel locatieonderzoek lawaaisporten;
−
wijziging POL-perspectief landbouwontwikkelingsgebied Tungelroy;
−
correctie begrenzing kwaliteitsprofiel en beleidsregio Maasdal;
−
wijziging operationeel doel wettelijke herverkaveling;
−
wijziging uitvoering in relatie tot de Wet Inrichting Landelijk Gebied;
−
wijziging verdeelsleutel operationele doelen waarvan rijksbijdrage is vervallen;
−
wijziging bepalingen vormverandering bouwkavels extensiveringsgebieden;
−
wijziging doelen regionale waterberging;
−
vervallen Uitwerkingsplan extensivering melkveehouderij.
Een ontwerp van de Wijziging heeft van 28 september tot en met 8 november 2005 ter inzage gelegen.

Terinzagelegging
De Wijziging en het goedkeuringsbesluit liggen vanaf de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad
6 weken gedurende de reguliere openingstijden ter inzage ter griffie van Provinciale Staten en in de
bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht en op de gemeentehuizen van de
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. De Wijziging kan ook worden ingezien op de website
www.limburg.nl/plattelandinuitvoering

Beroep
Ingevolge artikel 29, eerste lid, van de Reconstructiewet concentratiegebieden kan een belanghebbende
tegen het besluit tot vaststelling van de Wijziging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep dient te worden ingesteld binnen zes
weken na de bekendmaking van de Wijziging in het Provinciaal Blad
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Beroep kan alleen worden ingesteld tegen de volgende onderdelen: wijziging zonering intensieve
veehouderij voor ‘doorsneden bouwkavels’, vervallen varkensvrije zones en wijziging bepalingen
vormverandering bouwkavels extensiveringsgebieden.
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