
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 3 juni 2008, nr. 2008-34725 tot 
bekendmaking van de instelling van het Provin-
ciaal Overlegorgaan Landelijk gebied in Noord-
Holland en Reglement voor het Provinciaal Over-
legorgaan Landelijk gebied in Noord-Holland 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het gewenst is het Provinciaal 
Overlegorgaan Landelijk gebied in Noord-Holland 
(POL) opnieuw in te stellen;

gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

besluiten:

I  in te stellen het Provinciaal Overlegorgaan 
Landelijk gebied in Noord-Holland.

II  vast te stellen het navolgende Reglement voor 
het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk gebied 
in Noord-Holland 2008.

Haarlem, 29 januari 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris. 
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Reglement voor het Provinciaal Overlegorgaan 
Landelijk gebied in Noord-Holland 2008

Artikel �
In dit reglement wordt verstaan onder overlegorgaan: 
het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk gebied in 
Noord-Holland.

Artikel 2
Het overlegorgaan heeft tot taak aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland zijn bevindingen te rappor-
teren over provinciebrede aangelegenheden op het 
terrein van het landelijk gebied, voor zover deze niet 
vallen binnen de taak van de gebiedscommissies en 
subcommissies landelijk gebied Noord-Holland, door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ingesteld bij 
besluit van 19 december 2006, nr. 2006-68914, 
Provinciaal Blad 2006-116.

Artikel 3

lid 1
Het overlegorgaan bestaat uit 17 leden, te weten:
a  de voorzitter, te weten het lid van Gedeputeerde 

Staten dat belast is met de portefeuille Landbouw 
en Landinrichting;

b   de vice-voorzitter, te weten het lid van Gedepu-
teerde Staten dat belast is met de portefeuille 
Ontwikkeling en Beheer Natuur;

c   drie leden op voordracht van de Land- en Tuin-
bouw Organisatie Noord;

d  één lid op voordracht van Natuurlijk Platteland, 
Regio West;

e   één lid op voordracht van de organisaties van 
werknemers in de land- en tuinbouw en de 
natuurbescherming gezamenlijk;

f   drie leden op voordracht van de Noord-
Hollandse terreinbeherende natuurorganisaties;

g   één lid op voordracht van de Milieufederatie 
Noord-Holland;

h   één lid op voordracht van de Vereniging van 
Noord-Hollandse Gemeenten;

i   één lid op voordracht van de Noord-Hollandse 
Waterschappen;

j   één lid vanuit de recreatieve sector, op voordracht 
van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond 
ANWB;

k   één lid op voordracht van het Hollands Particulier 
Grondbezit; 

l   één lid vanuit de toeristische sector, op voordracht 
van de recreatieondernemers Nederland 
RECRON;

m   de directeur van de directie regionale zaken west 
van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit.

lid 2
Op voorstel van het overlegorgaan kunnen Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland andere organisaties 
uitnodigen een lid voor te dragen.

lid 3
Voor elk lid kan overeenkomstig het eerste lid een 
plaatsvervanger worden voorgedragen.

lid 4
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland benoemen de 
leden bedoeld in het eerste lid onder c tot en met l en 
hun plaatsvervangers voor een periode van vier jaar, 
waarna herbenoeming mogelijk is. Tussentijdse 
benoemingen geschieden voor het nog resterende deel 
van de zittingsperiode.

lid 5
Het lid genoemd in het eerste lid onder m is ambts-
halve lid van het overlegorgaan. 

lid 6
De leden bedoeld in het eerste lid onder c tot en met l 
en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag 
nemen door een schriftelijke kennisgeving aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Artikel 4

lid 1
Aan het overlegorgaan worden de volgende ambtelijke 
adviseurs toegevoegd:
a   de sectormanager Natuur, Recreatie en Landschap 

van de directie Beleid van de Provincie Noord-
Holland;

b   de sectormanager Milieu en als diens plaats-
vervanger de sectormanager Water van de 
directie Beleid van de Provincie Noord-Holland;

c   de unitmanager Grondzaken van de sector 
Expertisecentrum van de directie Beheer en 
Uitvoering van de Provincie Noord-Holland;

d   de accountmanager regio West van de Dienst 
Landelijk Gebied.

lid 2
De adviseurs bedoeld in het eerste lid kunnen zich 
doen vertegenwoordigen.

Artikel 5
De sectormanager Natuur, Recreatie en Landschap van 
de directie Beleid van de Provincie Noord-Holland 
voorziet in het secretariaat van het overlegorgaan.

Artikel 6

lid 1
Het overlegorgaan vergadert ten minste vier keer per 
jaar.

lid 2
Uit de leden van het overlegorgaan wordt een Voor-
bereidingscommissie gevormd ter ondersteuning van 
de secretaris voor het opstellen van de agenda en voor 
het rapporteren bij spoedeisende gevallen.
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lid 3
Het overlegorgaan kan uit zijn leden subcommissies 
vormen.

Artikel 7

lid 1
De vergaderingen van het overlegorgaan zijn openbaar.

lid 2
De deuren worden gesloten op voorstel van de 
voorzitter, of op verzoek van ten minste drie leden.

lid 3
Het overlegorgaan beslist vervolgens of de vergadering 
met gesloten deuren zal worden voortgezet.

lid 4
Van een vergadering met gesloten deuren wordt een 
afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar 
wordt gemaakt tenzij het overlegorgaan anders beslist.

Artikel 8
Het overlegorgaan stelt een reglement vast voor de taak, 
samenstelling en werkwijze van de Voorbereidings-
commissie en voor de subcommissies.

Artikel 9
Het functioneren van het overlegorgaan wordt iedere 
twee jaar geëvalueerd, te beginnen in december 2008.

Artikel �0
Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement voor 
het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk gebied in 
Noord-Holland 2008.

Artikel ��
Deze regeling treedt in werking op de dag na die van 
publicatie in het Provinciaal Blad.

Uitgegeven op 13 juni 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.


