Openbare Besluitenlijst
van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van 24 augustus 2010

1.

Onderwerp

Besluit

Voortgang en uitvoering van door
Provinciale Staten aanvaarde moties
door Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen
van de stand van zaken rond de door Provinciale
Staten aanvaardde moties tot en met de
Provinciale Statenvergadering van 9 juli 2010.

Informatie: W. Jacobs- Moonen, afdeling
Bestuursstaf en Externe Betrekkingen
tel: ( 043) 389 72 61
e-mail: wgjm.jacobs-moonen@pvlimburg.nl

2.

Vragen ex artikel 38 RvO van de heer
Prevoo (SP) inzake
waarderingssubsidie Bospop
Informatie: R. Becker, afdeling Cultuur,
Welzijn en Zorg
tel. (043) 389 72 52
e-mail: rf.becker@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op
de vragen van de heer Prevoo (SP) inzake
waarderingssubsidie Bospop vastgesteld.

3.

Meerjarenuitvoeringsprogramma
Parkstad

Gedeputeerde Staten stemmen in met het
Meerjarenuitvoeringsprogramma Parkstad en met
het voorstel aan Provinciale Staten om dit
Informatie: M. Rumpen, afdeling Bestuursstaf Meerjarenuitvoeringsprogramma vast te stellen.
en Externe Betrekkingen
tel. (043) 389 89 05
e-mail: mf.rumpen@prvlimburg.nl

4.

Limburg Paviljoen Floriade 2012
Informatie: J. Heuschen, afdeling

Gedeputeerde Staten hebben besloten een
Limburg Paviljoen in te richten en te exploiteren
tijdens de Floriade 2012.

Bestuursstaf en Externe Betrekkingen
tel. (043) 389 71 59
e-mail: jglm.heuschen@prvlimburg.nl

5.

Brief aan VROM over tweede tranche
Crisis- en herstelwet
Informatie: A. Cella De Dan, afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling
tel. (043) 389 79 40
e-mail: a.celladedan@prvlimburg.nl

6.

Overeenkomst Kwaliteitsverbetering
landelijk gebied Limburg gemeente
Roermond
Informatie: L. Tijssen, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling
tel. (043) 389 74 28
e-mail: l.tijssen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten informeren VROM dat er
geen provinciale projecten aangemeld zullen
worden voor de tweede tranche van de Crisis en
herstelwet en dat aanmelding voor een volgende
tranche wordt bezien. Tevens spreken
Gedeputeerde Staten de wens en bereidheid uit
om betrokken te blijven bij het proces van
verbetering van het omgevingsrecht.
Gedeputeerde Staten stemmen in met de
ondertekening van de overeenkomst
Kwaliteitsverbetering landelijk gebied in de
gemeente Roermond in verband met de bouw van
een woning op een perceel dat gedeeltelijk buiten
de rode contour van Swalmen is gelegen.

7.

Verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur inzake het
ter beschikking stellen van software
en inputgegevens ten aanzien van de
verkeersprognoses ontwerpProvinciaal inpassingsPlan (PIP)

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben
besloten het verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur toe te wijzen voor wat
betreft het ter beschikking stellen van de
inputgegevens en af te wijzen voor wat betreft het
ter beschikking stellen van de software.

Informatie: F. Hermans, afdeling Infra
Projecten
tel. (043) 389 77 23
e-mail: f.hermans@prvlimburg.nl

8.

Vragen ex artikel 38 RvO van de heer
Coppus (SP) en mevrouw Eijssen
(SP) inzake Uitspraak gerechtshof
Den Haag
‘Splitsingswet deugt niet’

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op
de vragen van de heer Coppus (SP) en mevrouw
Eijssen (SP) inzake de uitspraak van het
gerechtshof Den Haag met betrekking tot de
splitsingswet vastgesteld.

Informatie: P. Geraets, afdeling
Bedrijfsvoering
tel. (043) 389 72 43
e-mail: plm.geraets@prvlimburg.nl

9.

Vragen ex artikel 38 RvO van de
heren Gordijn en Heinrichs (CDA)
inzake Cardioziekenhuis en Avantis

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op
de vragen van de heren Gordijn en Heinrichs
(CDA) over het Cardioziekenhuis en Avantis
vastgesteld.

Informatie: R. Ogg, afdeling Economische
Zaken
tel. (043) 389 88 65
e-mail: lhp.ogg@prvlimburg.nl

10.

Interreg IV C project ‘ChemClust’:
conferentie inzake Open Chemische
Innovatie
Informatie: D. Plees, afdeling Economische
Zaken
tel. (043) 389 76 64
e-mail: d.plees@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten stemmen in met de
organisatie van een conferentie inzake Open
Chemische Innovatie op 18 november 2010,
passende binnen de doelstellingen van het
Interreg IV C project ‘ChemClust’ en de provinciale
beleidsdoelstellingen van Innoveren in Limburg.

11.

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij
Sint Pietersberg
Informatie: L. van Birgelen, afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling

Gedeputeerde Staten hebben besloten het
concept besluit tot oprichting van de Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij Sint Pietersberg voor
te leggen aan Provinciale Staten voor het kenbaar
maken van wensen en bedenkingen.

tel. (043) 389 79 52
e-mail: lgm.droog@prvlimburg.nl

12.

Instemmen met het ontwerpbesluit
voor Wet milieubeheer vergunning
voor ‘Spoorwegactiviteiten
emplacement Maurits OBL site
Chemelot’

Gedeputeerde Staten stemmen in met het
ontwerpbesluit voor een revisievergunning voor
‘spoorwegactiviteiten OBL site Chemelot’.

Informatie: M. Wenders, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 99 14
e-mail: mj.erven@prvlimburg.nl

13.

Partiële herziening POL-aanvulling
Grensmaas
Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijk
Gebied
tel. (043) 389 76 42

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan
Provinciale Staten voor te stellen om de partiële
herziening POL-aanvulling Grensmaas vast te
stellen. Deze herziening betreft het opheffen van
de status concrete beleidsbeslissing voor de te
ontgronden gebieden in de Grensmaas.

e-mail: gjp.hermans@prvlimburg.nl

14.

Partiële herziening POL-aanvulling
Zandmaas
Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijk
Gebied
tel. (043) 389 76 42

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan
Provinciale Staten voor te stellen om de partiële
herziening POL-aanvulling Zandmaas vast te
stellen. Deze herziening betreft het opheffen van
de status concrete beleidsbeslissingen voor kades
in de Zandmaas.

e-mail: gjp.hermans@prvlimburg.nl

15.

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
Informatie: E. Temme, afdeling Milieu en
Duurzame Ontwikkeling
tel. (043) 389 78 62

Gedeputeerde Staten hebben besloten de stand
van zaken betreffende de basisnetten weg, water
en spoor toe te zenden aan de Statencommissie
voor het Fysieke Domein van 17 september 2010.

e-mail: ehf.temme@prvlimburg.nl

16.

Convenant
Gedeputeerde Staten hebben een brief
Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak vastgesteld waarin de Statencommissie voor het
spoedlocaties
Fysieke Domein Duurzaamheid en Mobiliteit wordt
geïnformeerd over de stand van zaken betreffende
het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en
Informatie: F. Lonnee, afdeling Milieu en
aanpak spoedlocaties.
Duurzame Ontwikkeling
tel. (043) 389 7679
e-mail: f.lonnee@prvlimburg.nl

17.

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

18.

Evaluatieverslag Orbis MC 2010
Informatie: J. Reinders, afdeling Cultuur,
Welzijn en Zorg

Gedeputeerde Staten stemmen in met de door
Klevar BV aangevraagde oprichtingvergunning
ingevolge de Wet milieubeheer, onder weerlegging
van de ingebrachte zienswijzen.
De inrichting is gelegen aan de Kleefsedijk
ongenummerd te Sevenum en bestaat uit
een veehouderij (15.744 stuks vleesvarkens) en
een brijvoerkeuken
Gedeputeerde Staten hebben het evaluatieverslag
bestuurlijk overleg Orbis MC van 29 juni 2010 met
betrekking tot garantstelling doen toekomen aan
de leden van Provinciale Staten.

tel. (043) 389 71 14
e-mail: jfh.reinders@prvlimburg.nl

19.

Startersregeling herverdeling
middelen
Informatie: M. Reiche, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling
tel. (043) 389 79 01
e-mail: mmb.reiche@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten stemmen in met het
voornemen om te overwegen voor de
startersregeling herverdeling toe te passen en
eventueel meer budget beschikbaar te stellen. Zij
vragen schriftelijk aan gemeenten die nu de
startersregeling voeren hun behoefte te
onderbouwen en/of nieuwe trekkingsrechten aan
te vragen. De Statencommissie voor het Sociale
Domein wordt schriftelijk gesondeerd over dit
voornemen. Het verzoek van de gemeente Venlo
om hogere startersleningen mede te financieren uit
het provinciale fonds wordt afgewezen.

20.

Verzoek in kader Wet openbaarheid
Gedeputeerde Staten hebben een verzoek van
van bestuur van Binnenlands Bestuur Binnenlands Bestuur in het kader van de Wet
openbaarheid bestuur, gehonoreerd.
Informatie: J. Hermans, afdeling
Vergunningen en Subsidies
tel. (043) 389 78 00
e-mail: j.hermans@prvlimburg.nl

21.

Quick scan bouwkavelsubsidie voor
gezinnen
Informatie: A. Kleijnen, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale
Staten te informeren over de quick scan
bouwkavelsubsidie voor gezinnen. Dit naar
aanleiding van gedane toezegging aan Provinciale
Staten van 4 juni 2010.

tel. (043) 389 73 89
e-mail: aja.kleijnen@prvlimburg.nl

22.

TV-vervolg Limburg dichterbij 2010
Informatie: R. Oey, afdeling Bestuursstaf en
Externe Betrekkingen
tel: (043) 389 89 28

Gedeputeerde Staten hebben besloten de
opdracht voor uitzending en additionele
promotieactiviteiten ten behoeve van een tvvervolg ‘Limburg dichterbij’ te verlenen aan TV
Limburg.

e-mail: rt.oey@prvlimburg.nl

Voor het overige hebben Gedeputeerde Staten (GS) besluiten genomen over:
- Stand van zaken Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderijen
- Verklaring(en) van geen bezwaar ex art.19 WRO
Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten de volgende subsidieverzoeken te honoreren:
- Project ‘Op weg naar een duurzaam behoud van de geelbuikvuurpad in het mergelland in Zuid-Limburg’
- Project ‘Realisatie Wandelroutenetwerk gemeente Bergen’
- Project ‘Integrale aanpak Loobeekdal’
- Project ‘Op speurtocht langs de Grensmaas bij Meers’
- Project ‘Herstel Kruisven’
- Particuliere terreinbeherende - natuurbeschermingsorganisaties
- Fotoboek Nationaal Park ‘De Meinweg’
- Project ‘Onderzoeken Reewild en Wild Zwijn’
- Stichting Natuurlijk Heukelomse Beekdal
- Mad Science Nederland BV.

- Regionale aanpak kindermishandeling
- Project ‘Sociale kaart jeugdzorg Limburg’
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.

