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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun
vergadering van 23 september 2014 hebben vastgesteld:

Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders
Onderwerp
Categorale aanwijzing toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
Besluit
Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg besluit, gelet op het bepaalde in;
hoofdstuk 5, afdeling 5:2 van de Algemene Wet bestuursrecht;
artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
de medewerkers met de navolgende functies;
- milieu-inspecteur;
- handhaver;
- handhaver/vuurwerkcoördinator;
- constructeur;
- juridisch beleidsmedewerker;
- inspecteur bouwen;
- BRZO-coördinator;
- toezichthouder bodem;
- coördinator toezicht bodemsanering;
- BOA groene brigade;

-

-

manager RUD-LN, afdeling Provincie;
clustermanager Handhaving;
aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, belast
met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens het bepaalde in:
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, alsmede de wetten genoemd in artikel 5.1
van deze wet;
Mijnbouwwet;
Boswet
Wet Luchtvaart (Regeling Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens);
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;
Wegenwet;
Omgevingsverordening Limburg;
Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg;
Afdeling 4.2.8 Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:59 Algemene wet bestuursrecht)
de Afvalstoffenverordeningen van de verschillende partners van de Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg-Noord;

Een en ander voor zover het College van Gedeputeerde Staten van Limburg als bevoegd gezag
dan wel betrokken bestuursorgaan zijn aangewezen.
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekend gemaakt ingevolge het bepaalde in artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet
bestuursrecht, door plaatsing in het Provinciaal Blad.

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

Uitgegeven, 25 september 2014

De secretaris
mr. A.C.J.M. de Kroon
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