Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van 2 maart 2010

1.

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 38 RvO van de
heren Heijmans (PvdA) en Coppus
(SP) inzake beloningen in de
(semi)publieke sector

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op
de vragen ex artikel 38 RvO van de heren
Heijmans (PvdA) en Coppus (SP) inzake
beloningen in de (semi)publieke sector
vastgesteld.

Informatie: E. Huids, Programma
Management Coalitiebureau
tel. (043) 389 79 86
e-mail: emg.huids@prvlimburg.nl

2.

Verbeteringen Buitenring Parkstad
Limburg
Informatie: M. Snijders, afdeling
Infraprojecten
tel. (043) 389 99 89
e-mail: mjg.snijders@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
verbeteringen aan het geoptimaliseerde
Voorkeurstracé en zullen deze ten grondslag
leggen aan de verdere afronding van het ontwerpInpassingsplan Buitenring.

3.

Actualisatie en flexibilisering
provinciaal Meerjarenprogramma
Plattelandsontwikkeling
Informatie: D. van Nierop, afdeling
Landelijk Gebied
tel. (043) 389 75 64
e-mail: djpj.van.nierop@prvlimburg.nl

4.

Herstellen kaartfout EHS
Informatie: R. Bruinen, afdeling Landelijk
Gebied

Gedeputeerde Staten hebben besloten het
provinciaal Meerjarenprogramma
Plattelandsontwikkeling te actualiseren. Tevens
wordt het Programma flexibeler om beter aan te
kunnen sluiten bij de provinciale en regionale
prioriteiten. De benodigde aanpassing van de
subsidieverordening zal zo snel mogelijk
plaatsvinden.
Gedeputeerde Staten hebben besloten een
kaartfout op de plankaart van de POL-herziening
EHS te herstellen en de gemeente Heerlen
hierover te berichten.

tel. (043) 389 88 23
e-mail: rl.bruinen@prvlimburg.nl

5.

Uitwerking Verklaring van
Roermond tussen Provincies en
LLTB over de betrokkenheid van de
landbouw bij het realiseren van
plattelanddoelen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale
Staten over de wijze van uitwerking van de
Verklaring van Roermond.

Informatie: P. Raeven, afdeling Landelijk
Gebied
tel. (043) 389 75 10
e-mail: phm.raeven@prvlimburg.nl

6.

Vragen ex artikel 38 RvO van de
Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op
heer Coppus (SP) inzake aanstelling de vragen van de heer Coppus (SP) inzake
kwartiermaker Westelijke Mijnstreek aanstelling kwartiermaker Westelijke Mijnstreek
vastgesteld.
Informatie: E. Huids, Programma
Management Coalitiebureau
tel. (043) 389 79 86
e-mail: emg.huids@prvlimburg.nl

7.

Natuurcompensatie overeenkomst
Hornerheide gemeente Leudal
Informatie: A. Hassink, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
natuurcompensatie voor de uitbreiding van
Hornerheide, gemeenten Leudal. Zij hebben
daartoe de natuurcompensatieovereenkomst
ondertekend.

tel. (043) 389 74 20
e-mail: arj.hassink@prvlimburg.nl

8.

Vaststelling documenten met
betrekking tot aansturing Dienst
Regeling (DR) in 2010 inzake
Subsidieregeling Natuur en
Landschap (SNL) Limburg
Informatie: T. Mulder, afdeling Landelijk
Gebied
tel. (043) 389 74 12
e-mail: tjd.mulder@prvlimburg.nl

9.

Rapport Goudappel Coffeng
gemeente Kerkrade over de
Buitenring

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
Aansturingsprotocol inzake de uitvoering van de
subsidieregelingen natuur en landschapsbeheer
Limburg, de Prestatieovereenkomst met de Dienst
Regelingen voor 2010 en de verlenging van de
overeenkomst met het Nationaal Groenfonds
inzake voorfinanciering particulier natuurbeheer.
Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten
vast te stellen het Besluit mandatering Dienst
Regelingen inzake de subsidieregeling natuur- en
landschapsbeheer Limburg en het Besluit
aanwijzing toezichthouders subsidieregeling
natuur- en landschapsbeheer Limburg.
Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen
van het in opdracht van de gemeente Kerkrade
door Goudappel Coffeng opgestelde rapport en
per brief gereageerd op de inhoud daarvan.

Informatie: M. Snijders, afdeling
Infraprojecten
tel. (043) 389 99 89
e-mail: mjg.snijders@prvlimburg.nl

10.

Vragen ex artikel 38 RvO van de
heer Schröer (GroenLinks) inzake
subsidie Limburg International
Magazine
Informatie: F. van Lissum, Programma
Management Coalitiebureau
tel. (043) 389 74 37

Gedeputeerde Staten hebben antwoorden op de
vragen van de heer Schröer (GroenLinks) inzake
subsidie Limburg International Magazine
vastgesteld.

e-mail: fwj.van.lissum@prvlimburg.nl

11.

Mededelingen portefeuillehouder
Hessels aan de Statencommissie
voor het Economische Domein
Informatie: M. Gerrickens, afdeling

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
toezending van mededelingen portefeuillehouder
Hessels over Stella Aviation, Interregprojecten
leisure en LOI Chemelot Campus aan de
Statencommissie voor het Economische Domein.

Bestuursstaf en Externe Betrekkingen
tel. (043) 389 89 08
e-mail: jpm.gerrickens@prvlimburg.nl

12.

Cofinanciering van het Interreg IVB
project Food2Market
Informatie: A. Nilsen, afdeling
Economische Zaken
tel. (043) 389 73 03
e-mail: alj.nilsen@prvlimburg.nl

13.

Vragen ex artikel 38 RvO van de
heer Wassenberg (PvdD) inzake
Grensmaas en Maasplassen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een
bijdrage van € 70.000,-- als cofinanciering te
verlenen voor het Interreg IVB project
Food2Market. De totale projectkosten van het
project bedragen € 2.066.175,--. Dankzij dit project
kan de agro en levensmiddelenindustrie in
samenwerking met Vlaanderen en NoordRijnWestfalen gebruik maken van innovatieve
instrumenten om de innovatiekracht te versterken
en de concurrentiepositie verstevigen.
Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op
de vragen van de heer Wassenberg (PvdD)
vastgesteld.

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijk
Gebied
tel. (043) 389 76 42
e-mail: gjp.hermans@prvlimburg.nl

14.

Vragen ex artikel 38 RvO van de
heer Aarts (VVD) inzake OPAC
Informatie: T. Meijvogel, afdeling Milieu en
Duurzame Ontwikkeling
tel. (043) 389 73 46
e-mail: t.meijvogel@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op
de vragen van de heer Aarts (VVD) inzake OPAC
vastgesteld.

15.

Aanwijzingen op grond van het
Besluit verplicht bodemonderzoek
bedrijfsterreinen
Informatie: P. Dassen, afdeling Milieu en
Duurzame Ontwikkeling
tel. (043) 389 72 87
e-mail: pwh.dassen@prvlimburg.nl

16.

Veranderingsvergunningen
ingevolge de Wet milieubeheer (Wm)
voor het Consortium Grensmaas BV
voor de clusters Borgharen-Itteren
aan de Maas, Meers-MaasbandUrmond en Bosscherveld
Informatie: L. van Birgelen-Droog, afdeling

Gedeputeerde Staten hebben besloten een aantal
bedrijven op grond van het Besluit verplicht
bodemonderzoek bedrijfsterreinen een aanwijzing
te geven voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek. Het betreft bedrijven die niet op
vrijwillige basis hebben deelgenomen aan de BSBoperatie (Bodemsanering in gebruik zijnde
bedrijfsterreinen).
Gedeputeerde Staten hebben besloten Wet
Milieubeheer vergunningen te verlenen aan het
Consortium Grensmaas BV, waarbij de
oprichtingsvergunningen voor de clusters
Borgharen-Itteren aan de Maas, Meers-MaasbandUrmond en Bosscherveld worden gewijzigd
vanwege de inwerkingtreding van het Besluit
bodem kwaliteit.

Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 74 98
e-mail: lgm.droog@prvlimburg.nl

17.

Vaststellen richtlijnen voor het
opstellen voor het MER Nieuw
Leven in de Lus van Linne te
Roermond
Informatie: L. van Birgelen-Droog, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 74 98
e-mail: lgm.droog@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de richtlijnen in het
kader van de MER van Ballast Nedam
Grondstoffen B.V. voor het project Nieuw leven in
de Lus van Linne gelegen in de gemeente
Roermond vastgesteld, dit overeenkomstig het
richtlijnenadvies van de Commissie voor de
milieueffectrapportage van 2 november 2009 met
een aanvullende richtlijn betreffende de
afstemming tussen de inlaathoogte voor het
Lateraalkanaal en de ingreep in de Lus van Linne,
zodanig dat de beoogde waterstandsdaling over
het hele traject gewaarborgd is.

18.

ENCI (Plan van Transformatie)
Informatie: R. van Tol, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 76 31
e-mail: rwp.van.tol@prvlimburg.nl

19.

Brief aan Provinciale Staten inzake
vervolgtraject (garantstelling) Orbis
Medisch Centrum

Gedeputeerde Staten hebben het door ENCI (als
uitvloeisel van het gestelde in voorschrift 1.2 van
de ontgrondingsvergunning) ter goedkeuring
aangeboden Plan van Transformatie, in ontwerp
goedgekeurd.
Gedeputeerde Staten hebben de bij het Plan van
Transformatie behorende achtergronddocumenten
voor kennisgeving aangenomen.
Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten
geïnformeerd over het vervolgtraject inzake de
garantstelling aan Orbis Medisch Centrum te
Sittard-Geleen.

Informatie: A. Tax, afdeling Bedrijfsvoering
tel. (043) 389 75 94
e-mail: aja.tax@prvlimburg.nl

20.

Vragen ex artikel 38 RvO de heer
Diederen (SPD) inzake subsidies
aan brede maatschappelijke
voorzieningen

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op
de vragen van de heer Diederen (SPD)
vastgesteld.

Informatie: J. van den Bosch, afdeling
Cultuur, Welzijn en Zorg
tel. (043) 389 88 45
e-mail: jjm.bosch@prvlimburg.nl

21.

Problematiek dumpen afval in
buitengebied
Informatie: R. Renneberg, afdeling
Handhaving en Monitoring
tel. (043) 389 78 77
e-mail: rhh.renneberg@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
de problematiek van de illegale stortingen in het
buitengebied onder de aandacht te brengen van
de Minister van Justitie. GS vragen de Minister te
verzoeken om de boetebedragen substantieel te
verhogen tot een minimumboete van € 1.000,--.
Ook is de Minister gevraagd te regelen dat
bestuursorganen de mogelijkheden krijgen om
bestuurlijke strafbeschikkingen uit te
vaardigen bij dergelijke overtredingen. Ten slotte is
verzocht mogelijkheden te verkennen om te
komen tot een versterking van de inzet van de

Groene Brigade teneinde de pakkans te vergroten.
22.

Aanbesteding Wabo-ICT applicatie/
regionale uitvoeringsdiensten

Gedeputeerde Staten hebben besloten een
aanbestedingsprocedure op te starten voor
aanbesteding van een Wabo-pakket.

Informatie: P. Bertrand, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 75 57
e-mail: pjm.bertrand@prvlimburg.nl

23.

Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing gemeente Margraten
Informatie: F. Wolf, afdeling Vergunningen
en Subsidies

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan de
gemeente Margraten een Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing (ISV 2) projectsubsidie
aanvullend te verlenen van maximaal € 886.500,-voor het ‘Centrumplan Margraten’.

tel. (043) 389 71 36
e-mail: fphmh.wolf@prvlimburg.nl

24.

Centrumplan Echt-Susteren
Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing
Informatie: F. Wolf, afdeling Vergunningen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan de
gemeente Echt-Susteren een Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing (ISV 2) projectsubsidie te
verlenen van maximaal € 1.500.000,-- voor de
realisatie van het ‘Centrumplan Echt-Susteren’.

en Subsidies
tel. (043) 389 71 36
e-mail: fphmh.wolf@prvlimburg.nl

25.

Besluit op verzoek (in het kader van
de Wet Openbaarheid van Bestuur)
van Elsevier om openbaarmaking
actuele wachtgeldgegevens van exPS- en ex-GS-leden
Informatie: P. Claessen, afdeling
Bedrijfsvoering
tel. (043) 389 88 80
e-mail: pwg.claessen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het
verzoek (in het kader van de Wet Openbaarheid
van Bestuur) van Elsevier om openbaarmaking
van de actuele wachtgeldgegevens van ex-PS- en
ex-GS-leden te honoreren door de gevraagde
informatie in geanonimiseerde vorm te
verstrekken.

26.

Verlenen van een subsidie aan PJP
Filmstudio's voor het maken van 18
afleveringen van de
KinjerKultuurPries

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan
PJP Filmstudio's een provinciale subsidie te
verlenen van maximaal € 48.334,-- voor het maken
van 18 afleveringen van de KinjerKultuurPries.

Informatie: D. Koopmans, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 72 30
e-mail: dkh.koopmans@prvlimburg.nl

27.

Vragen ex artikel 38 RvO van
mevrouw Haex (SP) inzake
bezuinigingen in de Limburgse
jeugdzorg

Gedeputeerde Staten hebben antwoorden op de
vragen van mevrouw Haex (SP) heeft gesteld naar
aanleiding van krantenpublicaties over
bezuinigingen in de Limburgse jeugdzorg.

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

28.

Vragen ex artikel 38 RvO van
mevrouw Leers- Poelmans (CDA)
inzake het project Heel Limburg
Digitaal

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op
de vragen van mevrouw Leers- Poelmans (CDA)
inzake het project Heel Limburg Digitaal
vastgesteld.

Informatie: E. Engels, afdeling Cultuur,
Welzijn en Zorg
tel. (043) 389 71 86
e-mail: elj.engels@prvlimburg.nl

Voor het overige hebben Gedeputeerde Staten (GS) besluiten genomen over:
−

Verklaring(en) van geen bezwaar ex artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening

−

Bestemmingsplan ‘Kleine Kernen’ gemeente Nuth

−

Oprichtingvergunning Wet milieubeheer Klevar BV

−

Weer- en klimaatproject Limburg

−

Bouwsteen Gebiedsgerichte Externe Veiligheid beleid

−

Project F4: ‘Follow-up database personendichtheden 2010’

−

Besluit van GS op bezwaar Gehandicapten Excursiegroep ‘Wings’

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten de volgende subsidieverzoeken af te wijzen cq. in te trekken:
−

Gymnastiekvereniging Wilhelmina Bocholtz

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten de volgende subsidieverzoeken te honoreren:
−

Project ‘Gebiedsontwikkeling Imstenrade Bosaanleg Pausenweg’

−

Project ‘BMV De Goede Herder’

−

Stichting het Limburgs Landschap in het kader van de Nadere regels subsidies terreinbeherende
natuurbeschermingsorganisaties

−

Jan van Eijck Academie

−

Limburg Festival (Straattheater)

−

Verzoek om een waarderingssubsidie voor het boek Lokale Verhalen

−

Revue-konzaer Sint Odiliënberg

−

De Tegelse Hofzangers

−

Duurzame energie Waterproductiebedrijf Heel

−

Vereniging comité monument gevallene Meerlo

−

Voedselbank Midden-Limburg

−

Topsport Limburg Talentenfonds 2010

Van onderstaande besluiten is de vertrouwelijkheid opgeheven:
30-06-09

Euregionaal Sport Centrum Sittard (ESCS) locatie

14-07-09

Mandatering ESCS lokatie

08-09-09

Stand van zaken OPAC met doorkijk nieuwe ontwikkelingen

05-01-10

Openbaarmaking nevenwerkzaamheden hogere ambtenaren

26-01-10

Beslissing nav een klacht

26-01-10

Buitengewone AvA van Essent Milieu Holding NV

26-01-10

Buitengewone AvA van Publiek Belang eclectriciteitsproductie BV

26-01-10

Buitengewone AvA van Enexis Holding NB

09-02-10

Mandatering realisatieovereenkomst afbouwstadion BV Stadionomgeving BV gemeente
Sittard-Geleen

*Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend
*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.

