
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van 
Gedeputeerde Staten van 17 januari 2023 
 

 

 

 Onderwerp Besluit 

 

1.  Mededeling 

portefeuillehouder inzake 

toezegging 9018 ‘Regeling 

melden vermoedens van een 

misstand’ 

Informatie: cluster Kabinet  

  

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 

met het informeren van Provinciale Staten middels een 

mededeling van portefeuillehouder Commissaris van de 

Koning Roemer inzake toezegging 9018 (Regeling 

melden vermoedens van een misstand). 

   

2.  Overheveling budget 

Branding Limburg 2022 

Informatie: cluster Strategie en 

Communicatie  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 

met de overheveling van het restantbudget Limburg 

Branding 2022 van € 1.156.930,00 naar 2023. 

   

3.  Opleggen lasten onder 

dwangsom aan N.V. Niba 

wegens overtreding van 

diverse vergunnings-

voorschriften 

Informatie: cluster Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten lasten onder 

dwangsom op te leggen aan N.V. Niba wegens diverse 

overtredingen van de aan N.V. Niba verleende 

ontgrondingsvergunning. 

4.  Lasten onder dwangsom op 

te leggen aan bestuurders 

van N.V. Niba, wegens 

overtreding van diverse 

vergunnings-voorschriften 

Informatie: cluster Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving  

  

Gedeputeerde Staten hebben besloten lasten onder 

dwangsom op te leggen aan een tweetal bestuurders 

van N.V. Niba wegens overtreding van diverse 

vergunnings-voorschriften van de aan N.V. Niba 

verleende ontgrondingsvergunning. 

   

5.  Besluit tot verlenging 

begunstigingstermijn last 

onder dwangsom ten 

aanzien van Geerets 

Vleesvee V.O.F. 

Informatie: cluster Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving  

Gedeputeerde Staten hebben besloten de 

begunstigingstermijn ten aanzien van de aan Geerets 

Vleesvee V.O.F. opgelegde last onder dwangsom te 

verlengen. 



 

  

   

6.  Besluit tot verlenging 

begunstigingstermijn last 

onder dwangsom ten 

aanzien van Willems Leunen 

B.V. 

Informatie: cluster Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving  

  

Gedeputeerde Staten hebben besloten de 

begunstigingstermijn ten aanzien van de aan Willems 

Leunen B.V. opgelegde last onder dwangsom te 

verlengen. 

   

7.  Mededeling 

portefeuillehouder ‘Een 

meer evenwichtig 

provinciaal dekkend 

cultuuraanbod’  

Informatie: cluster Cultuur 

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale 

Staten met een mededeling portefeuillehouder van 

gedeputeerde van Toorenburg te informeren over ‘Een 

meer evenwichtig provinciaal dekkend cultuuraanbod’ 

(opvolging van Gewijzigd Motie vreemd 2940, Motie 

2819 gewijzigd en Toezegging nr. 9208). 

8.  Besluit tot verlengen van de 

huurovereenkomst van een 

benzineverkooppunt te 

Schinveld en 

indeplaatsstelling van Lukoil 

op een te Heerlen 

Informatie: cluster Grond en 

Vastgoed 

 

Gedeputeerden Staten hebben besloten in te stemmen 

met het verlengen van de huurovereenkomst van het 

benzineverkooppunt op de locatie Echterbaan 1c te 

Schinveld met exploitant Lukoil en in te stemmen met de 

indeplaatsstelling van Lukoil op de locatie op de 

Antwerpseweg 1 te Heerlen. 

9.  Schriftelijke vragen inzake 

Verjaringsfonds 

mijn(water)schade 

Informatie: Algehele Juridische 

Zaken   

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de 

schriftelijke vragen van mevrouw Werrij-Wetzels (CDA) 

inzake ‘Verjaringsfonds mijn(water)schade’ vastgesteld. 

   

10.  Mededeling 

portefeuillehouder inzake 

lijst met gesubsidieerde 

projecten beleidsprogramma 

Monumenten (toezegging 

9195) 

Informatie: cluster Cultuur  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale 

Staten met een mededeling portefeuillehouder van 

gedeputeerde Gabriëls te informeren over de lijst met 

gesubsidieerde projecten beleidsprogramma 

Monumenten (toezegging 9195). 

   

11.  Beantwoording brief 

gemeente Peel en Maas over 

ontsluiting 

bedrijventerreinen  

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 

met het verzenden van de beantwoordingsbrief aan de 

gemeente Peel en Maas 



 

Mobiliteit  

  

inzake verzoek om twee nieuwe ontsluitingen vanuit 

bedrijventerreinen de Schor in Maasbree en Kruisberg te 

Kessel/Kessel-Eik op de provinciale wegen N273 en 

N275. 

 

   

12.  Ondertekening 

intentieverklaring 

samenwerking met Rijk en 

andere regio's aan de 

voorbereidingen voor de 

aanleg van de Deltacorridor 

Informatie: cluster Strategie en 

Communicatie  

 

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de 

Intentieverklaring ‘Deltacorridor’ en stemmen in met de 

ondertekening hiervan door Gedeputeerde van Gaans-

Gijbels. 

 
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. 
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