
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van 
Gedeputeerde Staten van 24 januari 2023 
 

 

 

 Onderwerp Besluit 

 

1.  Aanwijzing Functionaris 

Gegevensbescherming 

Informatie: cluster Algehele 

Juridische Zaken  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten de heer W. Berns 

per 1 februari 2023 aan te wijzen als Functionaris 

Gegevensbescherming. 

2.  Instelling hoofdstembureaus 

provinciale 

statenverkiezingen 15 maart 

2023 en benoeming leden en 

plaatsvervangende leden 

centraal stembureau 

Informatie: cluster Algehele 

Juridische Zaken  

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot instelling van 

de hoofdstembureaus van de kieskringen I (Maastricht) 

en II (Venlo) ten behoeve van de provinciale 

statenverkiezingen van 15 maart 2023 en de leden en 

plaatsvervangende leden van het centraal stembureau te 

benoemen voor een periode van vier kalenderjaren 

(2023 t/m 2026). 

 

   

3.  Beslissing op bezwaar 

inzake namens MOB 

ingediende 

handhavingsverzoek  

Informatie: cluster Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving  

  

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het 

ingediende bezwaar door Utopie Advocaten namens 

Mobilisation for the Environment (MOB) ongegrond te 

verklaren en het primaire besluit ten aanzien van 

Tuinbouwbedrijf Wijnen B.V. onder aanvullende 

motivering in stand te laten. 

   

4.  Besluit tot niet 

ontvankelijkheid inzake 

ingediend bezwaar namens 

MOB  

Informatie: cluster Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten het ingediende 

bezwaar door Wakende Haan juridisch advies namens 

Mobilisation for the Environment (MOB) niet ontvankelijk 

te verklaren en het primair bestreden besluit ten aanzien 

van BES Exploitatie B.V. ongewijzigd in stand te laten. 

5.  Schriftelijke vragen over 

rapport Zuidelijke 

Rekenkamer 

Informatie: cluster Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving 

 

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de 

schriftelijke vragen van statenlid Plusquin (PvdD) over 

rapport Zuidelijke Rekenkamer vastgesteld. 

6.  Mededeling 

portefeuillehouder Q2 

rapportage 2022 BV Campus 

Vastgoed Greenport Venlo 

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale 

Staten met een mededeling portefeuillehouder van 

gedeputeerde Satijn te informeren over de 2e 

kwartaalrapportage 2022 BV Campus Vastgoed 

Greenport Venlo. 



 

Informatie: cluster Programma en 

Projecten 

 

7.  Rapportage Luchtkwaliteit 

en gezondheid 

Informatie: cluster Wonen en 

Leefomgeving  

 

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de 

rapportage luchtkwaliteit en gezondheid en van de 

herinrichting van het provinciaal meetnet luchtkwaliteit. 

Voorts hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het 

verzenden van een mededeling portefeuillehouder van 

gedeputeerde Gabriëls inzake luchtkwaliteit.  

 

8.  Achtste Voortgangs-

rapportage Natuur 

Informatie: cluster Natuur en 

Water   

 

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de 

achtste Voortgangsrapportage Natuur en hebben 

besloten in te stemmen met het voorstel Provinciale 

Staten te informeren middels toezending van de 

rapportage en de brief aan Provinciale Staten. 

 

9.  Schriftelijke vragen inzake 

juridische gevolgen Wet 

natuurbeheer door groot 

kampvuur bij Fort Willem 

Informatie: cluster Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving  

 

 

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de 

schriftelijke vragen van mevrouw Plusquin (Partij voor de 

Dieren) inzake juridische gevolgen Wet 

natuurbeheerdoor groot kampvuur bij Fort Willem 

vastgesteld. 

10.  Aanpassing Mandaatbesluit 

verlenen tegemoetkoming 

faunaschade GS aan BIJ12 

Informatie: cluster Natuur en 

Water 

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 

met het wijzigen van het Mandaatbesluit verlenen 

tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten van 

Limburg aan BIJ 12 en de publicatie hiervan in het 

Provinciaal Blad. 

11.  Schriftelijke vragen inzake 

milieuvervuiling Rockwool 

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de 

schriftelijke vragen van de heer Wolters Gregório (SP) 

met betrekking tot milieuvervuiling Rockwool vastgesteld. 

 Informatie: Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving 

 

 

12.  Schriftelijke vragen inzake 

Rockwool 

Informatie: cluster Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving 

 

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de 

schriftelijke vragen van de heer Loomans (Partij voor de 

Dieren) over Rockwool vastgesteld. 

13.  Schriftelijke vragen 

Rockwool 

Informatie: cluster Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving 

 

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de 

schriftelijke vragen van mevrouw Schuuring (PvdA) 

inzake Rockwool vastgesteld. 

14.  Deltaprogramma Zoetwater 

SPUK aanvraag 2022-2027 

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de aanvraag 

voor een rijksbijdrage aan de hand van € 22,3 miljoen op 



 

Informatie: cluster Natuur en 

Water 

 

grond van de tijdelijke regeling stimuleren maatregelen 

tweede fase Deltaprogramma Zoetwater bij het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in te dienen. 

Gedeputeerde Staten hebben besloten gelijktijdig bij de 

bovengenoemde aanvraag een verzoek tot wijziging van 

de tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase 

Deltaprogramma Zoetwater in te dienen. 

 

15.  Afdoening toezegging 9194 

inzake 'opwarming van de 

aarde' 

Informatie: cluster Wonen en 

Leefomgeving  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 

met de verzending van een mededeling van 

portefeuillehouder Van Gaans-Gijbels ter afdoening van 

toezegging 9194 inzake 'opwarming van de aarde'. 

16.  Zienswijze inzake verzoek 

tot opheffing 

geheimhouding in het kader 

van een WOO-verzoek 

(Limburgs Energiefonds) 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 

met verzenden van de zienswijze aan Provinciale Staten 

inzake verzoek tot opheffing geheimhouding met 

betrekking tot het Limburgs Energiefonds (LEF). 

 Informatie: cluster Wonen en 

Leefomgeving  

 

 

17.  Decembercirculaire 2022 

provinciefonds 

Informatie: cluster Financiën   

  

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale 

Staten te informeren over de effecten van de 

decembercirculaire 2022 provinciefonds. 

   

18.  Decembercirculaire 

gemeentefonds 2022 

Informatie: cluster Financiën  

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de 

ontwikkelingen in het gemeentefonds, zoals deze in  

de decembercirculaire 2022 bekend zijn gemaakt.  

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten 

hierover met een informerend stuk bericht. 

   

19.  Deelname gezamenlijke 

Europese aanbesteding 

Provinciale 

Telecommunicatiediensten 

2023 

Informatie: cluster Organisatie en 

Informatie  

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 

met deelname aan de gezamenlijke Europese 

aanbesteding van de Provinciale 

Telecommunicatiediensten 2023 en daartoe mandaat en 

machtiging te verlenen aan BIJ12 om in het kader van 

deze aanbesteding op te treden als penvoerder en 

daarvoor benodigde handelingen te laten verrichten en 

noodzakelijke besluiten te laten nemen. 

   

 



 

Overzicht van nota’s waarvan in de afgelopen periode de geheimhouding is komen te vervallen 

 

 
 
 

8-11-2022 Bestuurlijk Overleg MIRT 

en 

Goederenvervoercorridor

s 9 november 2022 

Informatie: cluster Ruimte 

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de 

vergaderstukken voor de bestuurlijke overleggen MIRT en MIRT-

Goederenvervoercorridors van 9 november 2022. 

7-6-2022 Opstarten Europese 

aanbesteding voor  

Onderhoud van 

(intelligente) 

verkeersregelinstallaties. 

Informatie: cluster Wegbeheer 

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het 

opstarten Europese aanbesteding voor ‘Onderhoud van 

(intelligente) VRI's’ en het machtigen van de gemeente Maastricht 

om namens de Provincie Limburg als penvoerder op te treden. 

 

7-6-2022 Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders van 

Limburg Business 

Development Fonds B.V. 

op 28 mei 2020. 

Informatie: cluster 

Economische Zaken 

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten vanuit de positie als 

aandeelhouder hun standpunten ingenomen ten aanzien van 

voorliggende beslispunten voor de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders MKB-Leningenfonds B.V. 

28-9-2021 Samenwerkingsagenda 

Versterken centra, kernen 

en wijken gemeente 

Weert 

Informatie: cluster Programma 

en Projecten 

 

Gedeputeerde Staten hebben de Samenwerkingsagenda 

‘Versterken centra, kernen en wijken gemeente Weert’ 

vastgesteld. Met deze samenwerkingsagenda worden in diverse 

wijken, buurten en kleine kernen in de gemeente Weert circa 140 

woningen voor verschillende doelgroepen versneld gerealiseerd 

31-5-2022 Opstarten 

aanbestedingsprocedure 

project "Provinciale 

Bushaltes - Basis op 

Orde" 

Informatie: cluster Wegaanleg  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het 

opstarten van de meervoudig onderhandse aanbesteding van 

RAW (OMOP) bestek 19-013B van het project ‘Provinciale 

Bushaltes - Basis op Orde’ 

 

19-7-2022 Einstein Telescope 

voorbereiden plan van 

aanpak en inzet 

procesmiddelen 

Informatie: cluster Strategie 

en Communicatie 

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten de kwartiermaker Einstein 

Telescope opdracht te geven tot het uitwerken van een plan van 

aanpak en de provinciale rolinvullingen daarbij. Dit moet leiden tot 

een sterke kandidatuur van Nederland met België en Duitsland in 

2024. Er is € 0,4 mln. beschikbaar gesteld om onze partnerrol 

krachtig in te kunnen vullen.  

11-10-2022 Nadere subsidieregels 

omzetderving door 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de 

Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door 

zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-



 

overstromingen door zoet 

en afstromend water in 

juli 2021 in Limburg en 

Noord-Brabant en 

Bestuursovereenkomst 

inzake de uitvoering 

ervan 

Informatie: cluster 

Economische Zaken 

 

Brabant en deze te laten publiceren in het Provinciaal Blad op een 

nader met EZK (het ministerie van Economische Zaken) af te 

stemmen moment. 

 

15-11-2022 Wet gemeentelijke taak 

mogelijk maken 

asielopvangvoorzieninge

n en consultatiereactie 

IPO bestuur 17 november 

Informatie: cluster Wonen en 

Leefomgeving 

 

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de IPO 

concept-consultatiereactie aan het kabinet over de wet 

'gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' en 

heeft hiermee ingestemd. 

 

24-11-2020 Uitvoering geven aan 

uitspraken Rechtbank 

inzake beroepszaken 

MOB en Vereniging 

Leefmilieu Nijmegen 

tegen afwijzen 

handhavingsverzoeken 

beweiden en bemesten 

Informatie: cluster 

Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten uitvoering te geven aan de 

16 uitspraken van de Rechtbank Limburg van 3 november 2020 

inzake beweiden en bewesten. 

 

30-06-2020 Tijdelijke 

stikstofdepositie als 

gevolg van evenementen 

Informatie:cluster 

Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving 

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in lijn van het 

Limburgs Aanvalsplan Stikstof een drempelwaarde te 

onderzoeken en hierbij tevens te onderzoeken of we  

evenementen (en eventueel andere tijdelijke, kortdurende 

activiteiten) wederom kunnen vrijstellen van een vergunningplicht; 

 

16-03-2021 UCI Super WK 

Wielrennen 2027 

Informatie: cluster Cultuur 

  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de 

deelname door Provincie Limburg aan bid- en haalbaarheidsfase 

voor Super WK Wielrennen 2027 middels het afgeven van 

bijgevoegde intentieverklaring aan de UCI en deze 

te verzenden aan initiatiefnemers ten behoeve van 

het bidbook;  

 

23-02-2021 Lobbyproces verwerving 

finishetappe Tour de 

France 

Informatie: cluster Organisatie 

en Informatie 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de 
inhuur van een lobbyist en adviseur voor de 
verwerving van een finishetappe van de Tour 
de France in Limburg voor de periode 2021 tot en 
met 2023. 



 

 

 
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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