Openbare besluitenlijst van de vergadering van
Gedeputeerde Staten van 14 juni 2022

1.

Onderwerp

Besluit

Jaarverslag 2020-2021
provinciearchivaris

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het
jaarverslag ‘toezicht 2020-2021’ van de
provinciearchivaris. Provinciale Staten worden hierover
middels een brief geïnformeerd.

Informatie: cluster Concern

2.

Bonnefantenmuseum wijziging directiestructuur
Informatie: cluster Cultuur

3.

Schriftelijke vragen van de
heer Nijskens (VVD) en
mevrouw Plusquin (Partij
voor de dieren) inzake
‘Bestuurlijk rapport
Natuurdoelstellingen
Peelvenen’ van de Zuidelijke
Rekenkamer

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de
door de Raad van Toezicht van Stichting Provinciaal
Museum Limburg ‘Het Bonnefantenmuseum’
voorgenomen wijziging van de profielschets van het
Bestuur en de Directie van het Bonnefantenmuseum en
de hierin opgenomen wijziging van de directiestructuur.
Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
vragen van de heer Nijskens (VVD) en mevrouw
Plusquin (Partij voor de dieren) ten behoeve van de
bespreking van het ‘Bestuurlijk rapport
Natuurdoelstellingen Peelvenen’ van de Zuidelijke
Rekenkamer in de Statencommissie Ruimte, Landbouw
en Natuur (RLN) vastgesteld.

Informatie: cluster Natuur en
Water

4.

Mededeling
portefeuillehouder inzake
brieven van de Ministers Van
der Wal en Staghouwer over
de Startnotitie Nationaal
Programma Landelijk
Gebied (NPLG) en
Perspectief voor de
Landbouw
Informatie: cluster Wonen en
Leefomgeving
WL

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale
Staten met een mededeling van de portefeuillehouder
gedeputeerde Gabriëls te informeren over de
Kamerbrieven inzake startnotitie Nationaal Programma
Landelijk Gebied en Perspectief voor de Landbouw en
de verzending hiervan.

5.

Mededeling
portefeuillehouder inzake
provinciale aanpak
energiearmoede
Informatie: cluster Wonen en
Leefomgeving

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale
Staten middels een mededeling portefeuillehouder van
gedeputeerde Gabriels te informeren over de provinciale
aanpak van energiearmoede.

6.

Mededeling
portefeuillehouder inzake
N280 Leudal – definitief
provinciaal inpassingsplan
(PIP) en
milieueffectrapportage
(MER)
Informatie: cluster
Wegbeheer

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale
Staten middels een mededeling portefeuillehouder van
gedeputeerde Van Gaans-Gijbels te informeren over het
definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de
Milieueffectrapportage (MER) inzake de N280 Leudal.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
N.B.
Antwoorden op statenvragen, statenvoorstellen en informerende stukken aan de Staten zijn te vinden op
www.limburg.nl/provincialestaten. Woo verzoeken en besluiten hierover zijn te vinden op
www.limburg.nl/woo. In verband met het doorvoeren van eventuele wijzigingen uit de vergadering van het
College van Gedeputeerde Staten kan tussen besluitvorming en publicatie enkele dagen zitten. Overige
stukken die worden opgevraagd zullen eerst aan de wettelijke bepalingen (waaronder de Woo) worden
getoetst.

