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Provinciale Staten van Limburg,
BESLUITEN
Vast te stellen de volgende
Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg
Artikel I
Artikel 8.1 komt te luiden:
Artikel 8.1 Strafbepalingen en opsporing
1.
Overtreding van krachtens artikel 2.2 gegeven algemene regels, van artikel 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10,
2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.18, 2.21, 2.22, 5.3, mede in verband met artikel 2.3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, of in strijd met een voorschrift of beperking verbonden aan een krachtens
artikel 2.8, 2.13, 2.17, 2.20, 2.23 of 5.3 gegeven ontheffing is een strafbaar feit.
2.
Overtreding van artikel 5.1, tweede of derde lid, mede in verband met artikel 2.3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, of in strijd met een voorschrift of beperking, verbonden aan een krachtens
artikel 5.1, derde lid, gegeven vergunning, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of
een geldboete van de tweede categorie.
3.
Met de opsporing van de in het eerste en tweede lidgenoemde overtredingen zijn behalve de in artikel
141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde ambtenaren tevens belast de door gedeputeerde
staten aangewezen ambtenaren.

Artikel II Integrale tekst
De integrale nieuwe tekst van de Omgevingsverordening Limburg wordt in een afzonderlijk Provinciaal
Blad geplaatst.
Artikel III Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
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