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Officiële uitgave van Limburg.

Instellingsbesluit bestuurscommissie Schinveldse Es
instelling van de bestuurscommissie Schinveldse Es

overwegende:
dat wij het wenselijk achten om het inrichtingsplan Schinveldse Es op basis van de Wet Inrichting
Landelijk Gebied (WILG) te laten uitvoeren door een bestuurscommissie; dat wij Provinciale Staten van
Limburg conform artikel 163 Provinciewet een ontwerpbesluit tot delegatie van bevoegdheden aan
bestuurscommissies ingesteld op grond van de WILG hebben toegezonden en in de gelegenheid hebben
gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van ons college te brengen; dat Provinciale Staten op
9 oktober 2009 hebben besloten geen wensen en bedenkingen ter kennis van ons college te brengen;
gelet op artikel 81 van de provinciewet en artikel 2, derde lid, van de WILG; gelet op het reglement samenstelling en werkwijze bestuurscommissie WILG van de provincie Limburg d.d. 16 juni 2009;

besluiten
Artikel 1
Er is een bestuurscommissie. Zij wordt aangeduid als: Bestuurscommissie Schinveldse Es (de commissie).

Artikel 2
De commissie bestaat uit 5 leden (inclusief de voorzitter).

Artikel 3
Deze commissie zal op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied het Inrichtingsplan Schinveldse
Es uitvoeren.

Artikel 3
1.
2.

Op deze commissie is het Reglement samenstelling en werkwijze bestuurscommissies WILG van
de provincie Limburg van toepassing.
Aan de Bestuurcommissie Schinveldse Es wordt/worden gedelegeerd: de bevoegdheden zoals
genoemd in de volgende artikelen van de Wilg: 34 lid 3, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47,
62 lid 2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 81, 82, 83 en 84; de bevoegdheden zoals genoemd in de
volgende artikelen van het Besluit herverkaveling: 2, 3, 4, 8 derde lid, 18, 19, 20, 28 en 29; de bevoegdheid om aanvragen voor subsidies, vergunningen en ontheffingen in te dienen, voor zover
dit noodzakelijk is ter uitvoering van de van gedeputeerde staten verkregen opdracht.

Artikel 4
De commissie is bevoegd tot het verlenen van opdrachten aan DLG en het kadaster voor zover dit nodig
is ter uitvoering van het inrichtingsplan Schinveldse Es en past binnen de bevoegdheden zoals door
Gedeputeerde Staten van Limburg aan haar zijn gedelegeerd, de prestatieovereenkomst tussen Gedeputeerde Staten en DLG en de begroting behorende bij het inrichtingsplan Schinveldse Es.

Artikel 4
1.

2.

De leden van de commissie die anders dan uit hoofde van hun functie lid zijn, ontvangen voor
het bijwonen van vergaderingen van de commissie vacatiegelden, alsmede een vergoeding van
reiskosten, berekend overeenkomstig de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en
commissieleden.
In afwijking van het gestelde in lid 1 ontvangt de voorzitter jaarlijks een door GS te bepalen vaste
vergoeding.

Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad
waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Bestuurscommissie Schinveldse Es.
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Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter

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

Uitgegeven, 9 september 2010
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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