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Verslag van de 2e vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Duits-
Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette op donderdag 12 december 2002 om 14.30 uur in 

het GroenHuis, Godsweerderstraat 2 te Roermond 
 
Presentielijst 
Aanwezige bestuursleden 
A.C. Barske, plaatsvervanger/Stellvertreter Drs. V.T.M. Braam 
W.-J. Caron, plaatsvervanger/Stellvertreter Dr. G. Hachen 
K. Heinrich 
G. IJff  
L.J.G. Maassen 
T.F.M. Rongen 
Dr. D. Strauven 
J. Strompen 
Dr. H-C. Vollert, voorzitter 
Afwezig met kennisgeving 
Drs. V.T.M. Braam 
P.C.M. Freij 
Dr. G. Hachen 
L. Oord, plaatsvervanger/Stellvertreter P.C.M. Frey 
Aanwezige adviserenden bestuursleden 
I. Hahlweg 
Mw. O.M.T. Wolfs 
Afwezig met kennisgeving/entschuldigt 
Mw. Ir. K.L. Westra 
T. Neiss 
Ing. M.J.R.C. Vermeulen 
Medewerkers secretariaat/Mitarbeiter Geschäftsstelle 
Drs. L. Reyrink    
Mw. S. Weich 
Gasten/Gäste  
C. van Seggelen, Provincie Limburg 
 
1 Opening 
De voorzitter Dr. Vollert opent de vergadering en stelt op grond van het aantal  aanwezige leden 
vast, dat de vergadering bevoegd is besluiten te nemen. Hij deelt verder mede dat de vergadering 
openbaar is en dat deze in de ambtsbladen van der Bezirksregierungen Düsseldorf en Keulen en in 
het dagblad De Limburger is aangekondigd. 
 
2 Verslag van de 1e vergadering d.d. 20 juni 2002 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld 
 
3 Mededelingen 
De secretaris doet mededeling van de uitgevoerde werkzaamheden conform de in de agendastukken 
weergegeven thema’s. 

 

Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette  

Zweckverband Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette 

 



 2

Hij deelt verder mede, dat de vergaderstukken van het algemeen bestuur telkens aan alle 
vertegenwoordigers, hun plaatsvervangers en de adviserende leden worden verzonden, zodat alle 
deelnemers aan het openbaar lichaam over dezelfde informatie beschikken. 
De voorzitter stelt vast dat het secretariaat reeds veel organisatorische werkzaamheden heeft 
verricht, ondanks de kleinere problemen die bij het oprichten van een nieuwe organisatie optreden. 
 
4 Reglementen van orde 
4.1  Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur wordt door het 

algemeen bestuur met algehele goedkeuring ter kennis genomen. 
4.2  Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur wordt door 

het algemeen bestuur éénstemmig vastgesteld. 
4.3 De Instructie voor de secretaris wordt door het algemeen bestuur éénstemmig vastgesteld. 
 
5 Werkplan 2002 en begroting 2002 
Naar aanleiding van het werkplan worden volgende vragen gesteld: 

1) Welke werkzaamheden van het werkplan 2002 werden uitgevoerd en welke nog niet? 
  De hieronder genoemde werkzaamheden konden in 2002 
  niet of onvoldoende uitgevoerd worden en dienen in 2003  
  gerealiseerd te worden: 

��Het vervaardigen van een kaart met de begrenzing van het ambtsgebied van het Duits-
Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette. Problemen met copyright aan beide zijden van de 
grens zijn nog niet opgelost. 

��Er werden eerste maatregelen geïnventariseerd ten behoeve van grensoverschrijdende 
subsidieaanvragen. Er werd een workshop georganiseerd om grensoverschrijdende maatregelen 
mbt. het thema natuur en landschap te verzamelen. Verder is gepland het komende jaar alle 
deelnemers aan het openbaar lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette afzonderlijk te bezoeken 
om verdere projectvoorstellen te verzamelen. Voor 2003 wordt een vergelijkbare workshop 
georganiseerd mbt. het thema toerisme en recreatie. 

��Op dit moment wordt aan een communicatieplan gewerkt dat in 2003 wordt afgerond. 
��De presentatie op internet bevindt zich in zijn eerste opbouwfase. Naast een presentatie zal het 

internet eveneens de mogelijkheid bieden om interactief samen te werken (door het actief 
aanleveren van en bijdragen aan actuele informatie door de deelnemers en eventuele 
doelgroepen). 

��Het drukken van een flyer die het nieuwe Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark 
Maas-Swalm-Nette beschrijft, zal begin 2003 worden gerealiseerd. 

 
2) Wat is een interactief databestand? 
Via een interactief gegevensbestand hebben de deelnemers en de doelgroepen de mogelijkheid een 
actieve bijdrage te leveren aan het internet bijv. in de vorm van persberichten, publicaties en 
manifestaties. Hiertoe wordt thans aan een redactiesysteem gewerkt, dat meerdere aanbieders de 
mogelijkheid biedt gegevens in te voeren. 
 

 3) Hoe wordt de voorlichting aangepakt en hoe wordt 
 gegarandeerd dat de juiste aanspreekpartners bereikt 
 worden? 
 In de met de afzonderlijke gemeenten te voeren gesprekken  
 worden de gesprekspartners mbt. de thema’s natuur en  
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 landschap, recreatie en toerisme en milieu-educatieve  
 voorlichting gezocht, die ook actief ideeën kunnen  
 aandragen voor grensoverschrijdende projecten. 
 
4) Zijn er al subsidieaanvragen geformuleerd? 
Tot nu zijn er nog geen subsidies aangevraagd omdat de inventarisatie van projectideeën nog niet 
bij alle deelnemers is afgesloten. 
 
De voorzitter benadrukt het vermijden van dubbelwerk.  
De secretaris vermeldt, dat derhalve in de werkgroepverband nauwkeurig nagegaan dient te worden 
welke projecten al gerealiseerd of in uitvoering zijn, zodat hiermee bij de opbouw van het 
databestand rekening kan worden gehouden. 
 
5) Bijdrage deelnemers: waarom werden de deelnemers voor 2002 1361,00 € in rekening gebracht 
i.p.v. de 680,00 € die in de begroting zijn opgevoerd? 
De gemeenten hebben hun jaarlijkse bijdrage betaald voor de periode 01.07.2002 tot 01.07.2003 ter 
hoogte van 1361,00 €. Het betreft voor de helft de betaling voor 2003 om de liquiditeit van het 
secretariaat begin 2003 te waarborgen. De eerstvolgende jaarlijkse bijdrage van de deelnemende 
gemeenten zal medio 2003 in rekening worden gebracht (juli 2003 – juli 2004 ter hoogte van 
1361,00 €). 
 
6 Concept werkplan 2003 en concept begroting 2003 
Wat de schriftelijke reactie van de gemeente Haelen betreft wordt vanuit het algemeen bestuur 
voorgesteld geen onderscheid te maken in de bijdrage van de afzonderlijke gemeenten. De 
gemeenten waren vrij al of niet aan het openbaar lichaam deel te nemen met de daarbij aangegeven 
bijdrage van 1361,00 €. Dienovereenkomstig is door alle deelnemers besloten. Derhalve dient de 
uniforme regeling te worden gehandhaafd. Ook wordt een hernieuwde discussie over de relatief 
geringe deelnemersbijdrage bij de evaluatie ongewenst geacht. 
Het algemeen bestuur besluit eenstemmig de bijdrage van de deelnemende gemeenten niet te 
veranderen en verder ter discussie te stellen en verzoekt de voorzitter dit besluit aan de gemeente 
Haelen mede te delen. 
Het werkplan 2003 en de begroting 2003 worden zonder verdere opmerkingen éénstemmig 
vastgesteld.  
De gemeente Beesel zal uitgenodigd worden om aan de eerste beraadslagingen mbt. het thema 
recreatie en toerisme deel te nemen. 
 
7 Opdracht accountantsbureau 
Anders dan bij de Duitse overheden, waar de jaarrekeningen door interne afdelingen gecontroleerd 
worden, worden in Nederland de jaarrekeningen van de overheden door particuliere accountants 
verricht. Voorgesteld wordt Deloitte & Touche een opdracht te verlenen voor het controleren van de 
jaarrekening. Dit accountantskantoor werkt ook voor WCL (onze verhuurder), waardoor een eerste 
contact tot stand is gekomen en een goede indruk is ontstaan. Van het accountantskantoor ligt een 
passend aanbod voor. 
Het algemeen bestuur besluit éénstemmig de controle van de jaarrekening door Deloitte & Touche 
te laten verrichten. 
Verder wordt voorgesteld binnen 2-3 jaar op basis van verschillende offertes de kosten te 
vergelijken. Dit wordt door de secretaris toegezegd. 
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8 Wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
De voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling worden door het algemeen 
bestuur éénstemmig besloten.  
De wijzigingen van de regeling zullen aan de toezichthouders worden meegedeeld. 
De gewijzigde versie zal aan alle deelnemers van het openbaar lichaam worden toegezonden. 
 
9 Besluit om het personeel van het secretariaat op basis van de Regeling Arbeidsvoorwaarden 
Gemeente Roermond aan te stellen 
Het algemeen bestuur besluit éénstemmig de bezoldiging en de rechtspositie van het het personeel 
in dienst of aan te stellen in dienst van het openbaar lichaam te regelen op basis van de bij de 
gemeente Roermond geldende regelingen. 
Met betrekking tot de controle van de personeelskosten van het secretariaat door de 
Bezirksregierung Düsseldorf merkt de voorzitter op, dat het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands 
Grenspark Maas-Swalm-Nette een internationale organisatie is, die niet direct met een Duitse 
overheid te vergelijken is. 
Hij verzoekt er uitdrukkelijk om geen nieuwe bureaucratische drempels op te werpen, waarbij beide 
landen tot in detail proberen hun nationale regelingen door te zetten. 
Als vertegenwoordiger van de Bezirksregierung Düsseldorf verklaart de heer Hahlweg, dat bij de 
subsidiëring van personeelskosten deze niet hoger mogen liggen dan bij vergelijkbare banen bij de 
overheid van het land NRW. Men is tegenover de rekenkamer verantwoording verschuldigd over de 
juiste hoogte van de subsidies. Derhalve wordt de subsidiëring van de personeelskosten thans nader 
bekeken. 
 
10 Vergaderschema algemeen bestuur 2003 
De voorzitter stelt voor de vergaderingen van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark 
Maas-Swalm-Nette te laten plaatsvinden op: 
maandag 12 mei  2003 om 14.30 uur en op  
maandag 01 december 2003 om 14.30 uur 
Verder stelt de voorzitter voor de vergaderingen van het algemeen bestuur vanaf nu in principe in 
het GroenHuis te laten plaatsvinden. Het algemeen bestuur besluit éénstemmig de voorgestelde data 
en plaats van de vergaderingen van het algemeen bestuur voor het jaar 2003. 
 
11 Overige 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
12 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Roermond, 12 mei 2003, 
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Der Vorsitzende      der Geschäftsführer 

Dr. H.-C. Vollert     Drs. L. Reyrink 
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