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Gebiedsraad Middag-Humsterland  

Reglement en werkwijze, augustus 2019 

 

Doel en taken 

De Gebiedsraad Middag-Humsterland heeft als voornaamste taak de uitvoering van de bestaande 

gebiedsvisie Middag-Humsterland. Deze Visie is in 2017 gemaakt door bewoners, gebruikers, 

overheden en belangenorganisaties, en is aangenomen door de gemeente Westerkwartier. Deze 

Visie is als bijlage beschikbaar. De Gebiedsraad richt zich op de verdere ontwikkeling van het beleid 

en de gestelde doelen en activiteiten uit de Gebiedsvisie en andere activiteiten en ontwikkelingen die 

het gebied dienen. De Gebiedsraad stelt werkgroepen in en zorgt waar nodig voor (financiële) 

ondersteuning. De Gebiedsraad houdt de samenhang van de werkzaamheden van alle werkgroepen 

in de gaten. De Gebiedsraad zorgt voor een adequate communicatie en informatieverspreiding over 

de activiteiten en ontwikkelingen in het kader van de Gebiedsvisie. 

De Gebiedsraad vertegenwoordigt Middag-Humsterland in het kader van de Gebiedsvisie, in het 

bijzonder in de richting van de gemeente en provincie en externe belangenorganisaties. 

 

De voornaamste onderwerpen voor de Gebiedsraad zijn: 

- versterking van het (nationaal) Landschap Middag-Humsterland 

- versterking van de landbouw naar een meer natuurinclusief systeem 

- versterken van de leefbaarheid 

- evenwichtig ontwikkelen van energiefaciliteiten 

- versterken van de regiomarketing 

De gebiedsraad opereert onafhankelijk van de gemeente, hoewel er wel relaties en afstemming zijn 

om dubbel werk en tegenstrijdigheden te voorkomen. 

 

Samenstelling 

De Gebiedsraad heeft ten hoogste 12 leden, naast een onafhankelijke voorzitter die ook lid is, en een 

ondersteunend secretariaat. De leden van de Raad doen hun werk zonder last of ruggespraak. De 

leden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De gemeente verzorgt de ambtelijke 

ondersteuning. 

De leden hebben met elkaar deskundigheid en dienen belangen op het gebied van: 

1. landbouw 

2. natuur, milieu en landschap 

3. cultuur en historie, erfgoed 

4. ondernemers (niet agrarisch) 

5. dorpsbelangen 

6. energie 

Daarnaast zijn thema’s als marketing en leefbaarheid voldoende afgedekt. Het streven is twee leden 

per thema/belang en een gelijke deelname van mannen en vrouwen. 

 

De zittingstermijn van de leden is in principe vier jaar met één mogelijke verlenging. Iedere twee jaar 

wordt ongeveer de helft van de leden vervangen. Voor de selectie van nieuwe leden wordt een 

selectiecommissie samengesteld.  

De wethouder van de gemeente Westerkwartier en de directeur van de Gebiedscoöperatie zijn 

adviseur. Leden van de werkgroepen en anderen kunnen uitgenodigd worden als adviseur.  
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Werkwijze en ondersteuning 

De Gebiedsraad heeft geen rechtspersoonlijkheid. Daarvoor kan indien nodig (bv bij het aangaan van 

financiële verplichtingen) de Gebiedscoöperatie Westerkwartier een rol spelen. De bijeenkomsten 

van de Gebiedsraad zijn in beginsel openbaar, tenzij de Raad besluit een (deels) besloten 

bijeenkomst te houden. De besluiten in de Raad worden in consensus genomen. Voorzitterschap en 

ondersteuning richten zich op een heldere en strakke besluitvorming. Leden kunnen alleen namens 

de Gebiedsraad optreden als zij daartoe door de vergadering gemachtigd zijn.  

Een medewerker van de gemeente Westerkwartier ondersteunt de Gebiedsraad. 


