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Besluit instelling gebiedscommissies plattelandsontwikkeling Limburg
BESLUIT INSTELLING GEBIEDSCOMMISSIES PLATTELANDSONTWIKKELING LIMBURG

Artikel 1 Begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
Reconstructieplan: het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg, vastgesteld door Provincia.
ale Staten op 5 maart 2004.
Plan van aanpak: het Plan van aanpak Zuid-Limburg Vitaal platteland, vastgesteld door Provincib.
ale Staten bij besluit van 14 december 2001.
Gebiedsprogramma: door Gedeputeerde Staten vastgesteld programma, gebaseerd op het Rec.
constructieplan of het Plan van aanpak. Een gebiedsprogramma wordt opgesteld voor een periode
van 4 jaar en bevat projecten en maatregelen ter realisatie van de doelen als opgenomen in het
Reconstructieplan of Plan van aanpak. Alleen projecten of maatregelen die passen binnen de kaders
van het Gebiedsprogramma komen voor subsidie in aanmerking.
Jaarplan: jaarlijkse vertaling van een gebiedsprogramma in concrete projecten en maatregelen,
d.
op basis waarvan de financiering van de projecten en maatregelen en de verdeling van de inspanningen over de verschillende partners wordt vastgelegd.
Reconstructiecommissie: de Reconstructiecommissie Noord- en Midden-Limburg, ingesteld door
e.
Provinciale Staten bij besluit van 5 juli 2002 (Provinciaal Blad 2002, 35).
Stuurgroep: de Stuurgroep Zuid-Limburg Vitaal Platteland, ingesteld bij het “Convenant Zuidf.
Limburg Vitaal Platteland”, gesloten op 26 juni 2002.

Artikel 2 Gebiedscommissies
Een Gebiedscommissie voert haar taken uit voor het grondgebied van meerdere gemeenten. De volgende Gebiedscommissies worden ingesteld:
Gebiedscommissie Maasduinen, voor de gemeenten Arcen en Velden, Bergen, Gennep en Mook
a.
en Middelaar;
Gebiedscommissie Venray / Meerlo-Wanssum, voor de gemeenten Venray en Meerlo-Wanssum;
b.
Gebiedscommissie Horst aan de Maas, voor de gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum;
c.
Gebiedscommissie Helden, voor de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree, Meijel en Venlo;
d.
Gebiedscommissie Nederweert, voor de gemeenten Haelen, Heel, Heythuysen, Hunsel, Nederweert,
e.
Roggel en Neer, Thorn en Weert;
Gebiedscommissie Ons WCL, voor de gemeenten Ambt Montfort, Beesel, Maasbracht, Roerdalen,
f.
Roermond en Swalmen en het deel van de gemeente Echt-Susteren gelegen binnen de voormalige gemeente Echt (grenzen op 31 december 2002);
Gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek, voor de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen,
g.
Stein en het deel van de gemeente Echt-Susteren gelegen binnen de voormalige gemeente Susteren (grenzen op 31 december 2002);
Gebiedscommissie Parkstad Limburg, voor de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
h.
Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal;
Gebiedscommissie Maastricht en Mergelland, voor de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem,
i.
Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Artikel 3 Taken en opdrachten
1

1

Een Gebiedscommissie heeft de volgende taken en opdrachten:
Initiëren en stimuleren van integrale projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen
•
van het Reconstructieplan en het Plan van aanpak.
Opstellen van ontwerp-gebiedsprogramma’s, ontwerp-jaarplannen en jaarlijkse voortgangs•
rapportages.
De Gebiedscommissie legt een ontwerp-gebiedsprogramma vóór 1 september van
a.
het jaar voorafgaande aan het eerste jaar waarop het betreffende ontwerp-gebiedsprogramma betrekking heeft, ter besluitvorming voor aan Gedeputeerde Staten.
De Gebiedscommissie legt een ontwerp-jaarplan vóór 1 september van het jaar voorb.
afgaande aan het jaar waarop het betreffende ontwerp-jaarplan betrekking heeft, ter
besluitvorming voor aan Gedeputeerde Staten.
De Gebiedscommissie biedt een jaarlijkse rapportage over de voortgang en monitoring
c.
van de projecten vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop de betreffende
rapportage betrekking heeft, aan Gedeputeerde Staten aan.
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d.

•
•
•
2

In afwijking van het gestelde onder a. legt de Gebiedscommissie het ontwerp-gebiedsprogramma 2004-2007 vóór 1 september 2004 ter besluitvorming voor aan Gedeputeerde Staten.

Begeleiden van en toezicht houden op de uitvoering van de projecten.
Zorg dragen voor aan gebiedsgericht beleid voor de plattelandsontwikkeling van Limburg
gerelateerde communicatie in de streek.
De Reconstructiecommissie, de Stuurgroep en Gedeputeerde Staten adviseren over de uitvoering van het gebiedsgericht beleid voor de plattelandsontwikkeling van Limburg.

Gedeputeerde Staten kunnen een Gebiedscommissie aanwijzingen geven bij de uitvoering van
haar taken.

Artikel 4 Leden
1

Een Gebiedscommissie heeft de volgende leden:
Een onafhankelijke voorzitter;
a)
Een of meer leden op voordracht van de gemeenten binnen het district of de regio;
b)
Ten hoogste twee leden op voordracht van het waterschap binnen het district of deregio;
c)
Ten hoogste twee leden op voordracht van de Stichting Milieufederatie Limburg;
d)
Ten hoogste twee leden op voordracht van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond.
e)

Artikel 5 Adviseurs
1
2

Een Gebiedscommissie kan adviseurs toevoegen aan de Gebiedscommissie.
Gedeputeerde Staten voegen aan elke Gebiedscommissie een regiomanager als adviseur toe. De
regiomanager adviseert de Gebiedscommissie gevraagd en ongevraagd en houdt via het provinciale programmamanagement zicht op de realisatie van doelen en de inzet van middelen.

Artikel 6 Gebiedsbureau
Een Gebiedscommissie heeft een gebiedsbureau. Het gebiedsbureau is het werkapparaat van de Gebiedscommissie en voert het secretariaat uit. Het gebiedsbureau is tevens het loket voor subsidieaanvragen en andere uitvoeringsgerichte activiteiten. De Gebiedscommissie is verantwoordelijk voor de
personele invulling en facilitering van het gebiedsbureau.

Artikel 7 Vergaderingen
1
2

De voorzitter bepaalt de datum, plaats en tijdstip van vergaderingen.
Een Gebiedscommissie vergadert achter gesloten deuren.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding
1.
2.

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit instelling Gebiedscommissies plattelandsontwikkeling
Limburg
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met
1 januari 2004.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter
mw. mr. E.H.M. Brans, secretaris
Uitgegeven, 25 november 2004
De Secretaris,
mw. mr. E.H.M. Brans
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