Openbare besluitenlijst
van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van 14 augustus 2012

1.

Onderwerp

Besluit

Onderzoekskader

Gedeputeerde Staten hebben de aanpak en organisatie
van provinciale onderzoeken en monitors vernieuwd. Aan
Provinciale Staten hebben zij daarover de Nota
Onderzoekskader en een Kwaliteitshandboek Onderzoek
gezonden. Gedeputeerde Staten willen met behulp van
deze stukken onderzoek en monitors inhoudelijk scherper
toespitsen op de provinciale prioriteiten, beter inpassen in
de procedures en politieke besluitvorming en beter
inpassen in de krappere financiële kaders.
In de aanbiedingsbrief maken Gedeputeerde Staten
tevens duidelijk, dat zij een aantal door Provinciale Staten
aan hen opgedragen aanbevelingen van de Zuidelijke
Rekenkamer inzake beleidsevaluatieonderzoek
overnemen c.q. op een vernieuwende wijze vormgeven
een enkele aanbeveling niet overneemt (namelijk het
weergeven van interne kosten van onderzoek).

Informatie: P. Röell, afdeling
Strategie en Innovatie
tel. (043) 389 99 30
e-mail:
pm.roell@prvlimburg.nl

120809-0003

2.

Verordening
duurzaamheidsleningen
Limburgs Energie Fonds
Informatie: T. Okkes, afdeling
Milieu en Duurzame Ontwikkeling
tel. (043) 389 76 35
e-mail:
ta.okkes@prvlimburg.nl

3.

Besluit tot indiening van een
verzoek tot onteigening
Buitenring Parkstad Limburg
Informatie: A. Beckers, afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling

Op 8 juni 2012 hebben Provinciale Staten de kaders van
het Limburgs Energie Fonds vastgesteld. Met het fonds
zullen initiatieven op het gebied van energiebesparing en
opwekking van duurzame energie financieel worden
ondersteund. Het fonds richt zich op ondernemers maar
ook op particulieren. Voor deze laatste groep zal
ondermeer de mogelijkheid worden geboden een lening
met een laag rentepercentage af te sluiten voor
energiemaatregelen aan de woning. De Provincie zal bij
de uitvoering daarvan samenwerken met het
Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse
gemeenten. Gedeputeerde Staten hebben thans een
voorstel aan Provinciale Staten gedaan om een
verordening vast te stellen waarin de voorwaarden zijn
opgenomen om een lening te kunnen aanvragen. Als
Provinciale Staten daarmee instemmen zal de regeling in
november 2012 van start kunnen gaan.
Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Provinciale
Staten voor te stellen te besluiten tot indiening van een
verzoek tot onteigening ten behoeve van de Buitenring
Parkstad Limburg. Daarnaast is de portefeuillehouder
gemachtigd de bijlagen te actualiseren voor
besluitvorming in Provinciale Staten.

tel. (043) 389 88 40
e-mail:
ahcm.beckers@prvlimburg.nl

4.

Informatieverstrekking aan
leden van de Statencommissie
Ruimte en Infrastructuur
inzake financiële middelen
onderhoud kunstwerken
Informatie: J. Bongaerts, afdeling
Provinciale Wegen
tel. (043) 389 75 82

Gedeputeerde Staten hebben besloten, daartoe verzocht
door de heer Van Wageningen (D66), informatie te
verschaffen over hun besluit een financiële voorziening te
creëren voor het onderhoud aan kunstwerken in
provinciale wegen. Dit (mede) naar aanleiding van de aan
de Statencommissie Ruimte en Infrastructuur voorgelegde
Onderzoeksbrief van de Zuidelijke Rekenkamer ZRK over
Beheer en Onderhoud van Kunstwerken Provincie
Limburg.

e-mail:
jcg.bongaerts@prvlimburg.nl
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5.

Ondertekening
uitvoeringsovereenkomst
Maastricht-Bereikbaar
Informatie: B. Lemmens, afdeling
Bedrijfsvoering
tel. (043) 389 77 86
e-mail:
bjh.lemmens@prvlimburg.nl

6.

Uitvoering
Natuurbeschermingswet
1998
Informatie: G. in de Braek, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 89 54
e-mail:
ghjm.in.de.braek@prvlimburg.nl

Samen met een aantal grote werkgevers heeft de
Provincie Limburg een aantal jaren geleden het initiatief
genomen om mobiliteitsmanagement structureel op te
pakken en in september 2009 hebben zij een
intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk met
mobiliteitsmanagement aan de slag te gaan.
De Provincie Limburg heeft in onderling overleg met de
afdelingen Mobiliteit, Bedrijfsvoering en Facilitair en het
Programmabureau Maastricht Bereikbaar een aantal
ambities geformuleerd om het autogebruik bij de
provinciale medewerkers tegen eind 2014 terug te
brengen. Deze ambities zijn opgenomen in bijgevoegde
uitvoeringsovereenkomst. Op verzoek van het
Programmabureau Maastricht Bereikbaar hebben
Gedeputeerde Staten besloten tot ondertekening van de
deze Uitvoeringsovereenkomst.
Al bijna een jaar stagneert de besluitvorming (landelijk)
inzake de Natuurbeschermingswet 1998 en dan vooral
met betrekking tot de agrarische bedrijfsvoering. Deze
impasse heeft diverse oorzaken, waarvan de
consequenties van de jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak 7
september 2011), een zeer belangrijke is. Een andere
belangrijke oorzaak is het nog steeds niet voorhanden
hebben van een juridisch houdbare Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS). Autoriteiten als de Raad van State
en de commissie voor de m.e.r. oordelen dat er nog
belangrijke aanpassingen aan de PAS moeten gebeuren.
Gedeputeerde Staten hebben opdracht gegeven om
wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de stand
van zaken van Natura 2000-gebieden. Zodat
besluitvorming op voorliggende aanvragen waar stikstofProblematiek speelt, in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 mogelijk wordt.
Verwacht wordt dat in september de onderzoeksresultaten
voor besluitvorming beschikbaar zijn. In oktober kunnen
vervolgens voorliggende aanvragen worden behandeld.
Eerder is niet mogelijk.
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7.

Vragen ex artikel 38 RvO van
de heer Prevoo (SP) inzake
samenwerking LSO en
Brabants Orkest

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
vragen ex artikel 38 RvO van de heer Prevoo (SP) inzake
samenwerking LSO en Brabants Orkest vastgesteld.

Informatie: R. van Dinther-Willems,
afdeling Cultuur, Welzijn en Zorg
tel. (043) 389 71 41
e-mail:
rac.willems@prvlimburg.nl

8.

Vragen ex artikel 38 RvO van
de heer Heemels (PVV) inzake
bezoek Olympische Spelen te
Londen

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
vragen ex artikel 38 RvO van de heer Heemels (PVV)
inzake bezoek Olympische Spelen te Londen vastgesteld.

Informatie: P. Cortenraede, afdeling
Cultuur, Welzijn en Zorg
tel. (043) 389 74 74
e-mail:
pnm.cortenraede@prvlimburg.nl

9.

Quartier des Arts: Meerwerk
Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met
advieswerkzaamheden Wilimas de uitbreiding van de advieswerkzaamheden van Wilimas
Bouwadviseurs B.V. ten behoeve van Quartier des Arts.
Informatie: I. van Leeuwen, afdeling
Programmamanagement
Coalitieakkoord
tel. (043) 389 89 80
e-mail:
im.van.leeuwen@prvlimburg.nl
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10.

Tijdelijke uitbreiding formatie
in verband met de uitvoering
Natuurbeschermingswet 1998
Informatie: G. in de Braek, afdeling
Vergunningen
tel. (043) 389 89 54
e-mail:
ghjm.in.de.braek@prvlimburg.nl

11.

Vragen ex artikel 38 RvO van
mevrouw Brugman
(GroenLinks) inzake
dierfabrieken in Limburg

Per 1 oktober 2005 zijn provincies het bevoegd gezag
voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de
Natuurbeschermingswet 1998. Vanaf deze datum zijn er
problemen met de vergunningplicht voor activiteiten die
gepaard gaan met stikstof. Diverse (voorgestelde)
wetswijzigingen en (eerdere) toetsingskaders blijken te
conflicteren met de Europese Habitatrichtlijn. Deze richtlijn
is niet correct geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998. Door jurisprudentie zijn de
administratieve lasten voor aanvragers en provincies
enorm toegenomen. Om de nu ontstane disproportionele
lastendruk te verminderen, wordt tijdelijk voor twee jaar,
extra menskracht ingezet.
Gedeputeerde Staten hebben de vragen ex artikel 38 RvO
van mevrouw Brugman (GroenLinks) inzake dierfabrieken
in Limburg vastgesteld.

Informatie: G. Soons, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 72 59
e-mail:
ggat.soons@prvlimburg.nl

12.

Vragen ex artikel 38 RvO van
de heer Coppus (SP) inzake
subsidieverlening Nieuw
Gemengd Bedrijf

Gedeputeerde Staten hebben de vragen ex artikel 38 RvO
van de heer Coppus (SP) inzake de subsidieverlening aan
het Nieuw Gemengd Bedrijf vastgesteld.

Informatie: G. Soons, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 72 59
e-mail:
ggat.soons@prvlimburg.nl
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13.

Vragen ex artikel 38 RvO van
Gedeputeerde Staten hebben de vragen ex artikel 38 RvO
mevrouw Van Rijnsbergen (SP) van mevrouw Van Rijnsbergen (SP) inzake nieuwe
inzake nieuwe bezuinigingen
bezuinigingen op de Limburgse jeugdzorg vastgesteld.
op de Limburgse jeugdzorg
Informatie: P. Boonen, afdeling
Cultuur, Welzijn en Zorg
tel. (043) 389 71 17
e-mail:
phjm.boonen@prvlimburg.nl

14.

Vragen ex artikel 38 RvO van
mevrouw Medendorp (PvdA)
inzake nieuwe landelijke
bezuinigingen Limburgse
jeugdzorg

Gedeputeerde Staten hebben de vragen ex artikel 38 RvO
van mevrouw Medendorp (PvdA) inzake nieuwe landelijke
bezuinigingen Limburgse jeugdzorg vastgesteld.

Informatie: P. Boonen, afdeling
Cultuur, Welzijn en Zorg
tel. (043) 389 71 17
e-mail:
phjm.boonen@prvlimburg.nl

15.

Vragen ex artikel 38 RvO van
de heer Wijnands (50 plus)
inzake Sensoor
Telehulpverlening

Gedeputeerde Staten hebben de vragen ex artikel 38 RvO
van de heer Wijnands (50 plus) inzake Sensoor
Telehulpverlening vastgesteld.

Informatie: M. Souren, afdeling
Cultuur, Welzijn en Zorg
tel. (043) 389 71 81
e-mail:
mhp.souren@prvlimburg.nl
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16.

Heideveld Beheer BV definitief
besluit Wm-revisievergunning onderdeel concept Nieuw
Gemengd Bedrijf
Informatie: G. Soons, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 72 59
e-mail:

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de door
Heideveld Beheer BV aangevraagde Wmrevisievergunning voor de inrichting gelegen aan de
Laagheide 9 te Grubbenvorst (gemeente Horst a/d Maas)
definitief vast te stellen. Het betreft de uitbreiding van een
bestaande varkenshouderij (inclusief( brijvoerkeuken) met
in totaliteit 10.836 biggen, 600 kraamzeugen, 2.436 gusteen dragende zeugen, 45 dekberen, 720 opfokzeugen en
20.580 vleesvarkens.

ggat.soons@prvlimburg.nl

17.

Kuijpers Onroerend Goed BV
definitief besluit Wmoprichtingvergunning onderdeel concept Nieuw
Gemengd Bedrijf
Informatie: G. Soons, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 72 59
e-mail:
ggat.soons@prvlimburg.nl

18.

Midterm Review Business to
Business Floriade (B2B
Floriade)
Informatie: L. van Damme, afdeling
PMC
tel. (043) 389 76 00
e-mail:
la.van.damme@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de door
Kuijpers Onroerend Goed BV aangevraagde Wmoprichtingvergunning voor een inrichting gelegen aan de
Witveldweg 35 in Grubbenvorst (gemeente Horst a/d
Maas) definitief vast te stellen. Het betreft de oprichting
van een inrichting voor een korte keten pluimveehouderij
(vermeerdering, broederij, vleeskuikenhouderij, slachterij
en verwerking van vleeskuikens) met in totaliteit 74.448
ouderdieren en 1.059.840 vleeskuikens en een bioenergiecentrale (vergistinginstallatie, biogasopwerkingunit
en warmetekrachtkoppelinginstallatie).
Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de
tussenstand in de Business to Business Floriade (B2B
Floriade). In de eerste drie Floriademaanden zijn voor
ruim 800 zakelijke experts B2B programma’s
aangeboden, waaruit ruim 70 interessante ideeën en bijna
30 kansrijke en concrete projecten zijn ontstaan.
Daarnaast zijn talrijke ministers, staatshoofden, nationale
en internationale bedrijven, instellingen en handelsmissies
te gast geweest.
Deze B2B programmering is een gezamenlijke inzet van
de samenwerkende partijen, bestaande uit Regio Venlo,
GPV Innovation Center, KvK Limburg, Rabobank Venlo
en Horst aan de Maas, Floriade, DCGV en provincie
Limburg. DCGV fungeert als voorzitter van deze
samenwerkende groep en heeft de brief namens alle
partijen ondertekend en rondgestuurd aan alle
aangesloten partners.
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19.

Vragen ex. artikel 38 RvO van
Gedeputeerde Staten hebben de vragen van Statenleden
Statenleden Van Helvert (CDA), van Helvert (CDA), van den Akker (VVD) en Roefs (PvdA)
Van den Akker (VVD) en Roefs inzake de Koninklijke Militaire School vastgesteld.
(PvdA) inzake de Koninklijke
Militaire School te Weert
Informatie: S. Verstappen, afdeling
Economische Zaken
tel. (043) 389 78 63
e-mail:
s.verstappen@prvlimburg.nl

20.

Schriftelijke mededelingen
portefeuillehouder Verheijen
aan de Statencommissie
Economie en Bestuur
Informatie: P. Veldhuizen, afdeling

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
Schriftelijke mededelingen Portefeuillehouder Verheijen
aan de Statencommissie Economie en Bestuur.
De mededelingen hebben betrekking op de oprichting van
de NV Greenport Venlo Innovation Center en een update
Greenport Venlo.

Bestuursstaf en Externe
Betrekkingen
tel. (043) 389 70 37
e-mail:
p.veldhuizen@prvlimburg.nl

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
N.B. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook
antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers
hebben bereikt.
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