
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van 
Gedeputeerde Staten van 10 januari 2023 
 

 

 

 Onderwerp Besluit 
 

1.  Afsluiten project 

herontwikkeling USAG 

locatie te Schinnen 

Informatie: cluster Programma en 

Projecten  

Gedeputeerde Staten hebben besloten na overleg met 

de gemeente Beekdaelen de betrokkenheid bij de 

herontwikkeling van het voormalige United States Army 

Garrison (USAG) te Schinnen te beëindigen. 

   

2.  Evaluatie subsidieregeling 

en visie toekomstig beleid 

Euregionaal onderwijs 

Informatie: cluster Economische 

Zaken  

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de 

evaluatie subsidieregeling Euregionaal onderwijs en het 

visiedocument van het Expertteam Euregionaal 

onderwijs, en hierover Provinciale Staten geïnformeerd. 

   

3.  Oproep voor het indienen 

van lokale 

ontwikkelingsstrategieën in 

het kader van LEADER in het 

Nationaal Strategisch Plan 

(NSP) 

Informatie: cluster 

Plattelandsontwikkeling  

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 

met de oproep voor het indienen van lokale 

ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER in het 

Nationaal Strategisch Plan (NSP) en publicatie van deze 

oproep in het Provinciaal Blad. 

   

4.  Aanpak en afhandeling 

natschade rond de 

Peelvenen 

Informatie: cluster Ruimte 

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten om te 

organiseren dat de Provincie, Waterschap Limburg, 

Staatsbosbeheer en de gemeente Horst aan de Maas 

gezamenlijk een verzoek om natschadevergoeding gaan 

beoordelen, dat bewoners van de Dorperpeelweg zullen 

gaan indienen. Tegelijkertijd willen Gedeputeerde Staten 

samen met het Waterschap Limburg, Waterschap Aa en 

Maas en Gedeputeerde Staten van Brabant komen tot 

een natschaderegeling voor de gehele bufferzone langs 

de Peelvenen. 

   

5.  Motie 2895 

Gemeenschapswarmte 

Informatie: cluster Wonen en 

Leefomgeving  

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 

met het verzenden van de mededeling portefeuillehouder 

aan Provinciale Staten. 

   



 

6.  Opdracht Integis inzake 

onderzoek fondsbeheerder 

LEF, meerwerk 

Informatie: cluster Concern  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 

met het, conform haar bevoegdheid, verstrekken van 

een meerwerkopdracht in het kader van de opdracht aan 

Integis inzake 'onderzoek fondsbeheer LEF' voor een 

bedrag van € 24.000,00 exclusief BTW. 

   

 

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

24-11-2020 Uitvoering geven aan 

uitspraken Rechtbank 

inzake beroepszaken 

MOB en Vereniging 

Leefmilieu Nijmegen 

tegen afwijzen 

handhavingsverzoeken 

beweiden en bemesten 

Informatie: cluster 

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de periode 

waarbinnen de inrichtingen van Willems America BV te Horst a/d 

Maas 160.000 m2 mest van derden mag verwerken, te 

verlengen van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021; daarbij zijn 

aanvullende stringente (meet)voorwaarden gesteld. Daarnaast 

heeft Willems America BV opgelegde dwangsommen verbeurd 

en start Gedeputeerde Staten de invorderingsprocedure. 

6-12-2022 Vergadering van het 

Algemeen Bestuur van de 

RUD Zuid-Limburg d.d. 

06-12-2022 

Informatie : cluster 

Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving 

 

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de agenda 
van het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg en de 
Bestuurlijke discussie door het Algemeen Bestuur met 
betrekking tot de toekomstige koers van de RUDZL d.d. 06-07-
2022. 

29-11-2022 Bestuurlijke reactie op 

rapport Zuidelijke 

Rekenkamer inzake 

Vergunningverlening, 

toezicht en handhaving 

Informatie: cluster Concern  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten haar bestuurlijke reactie 

vast te stellen op het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer. 
 

22-11-2022 BAC Regionale Economie 

24 november 2022 

Informatie: cluster 

Economische Zaken  

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in te stemmen met 
de schriftelijke reactie op de agenda van de IPO Bestuurlijke 
AdviesCommissie Regionale Economie van 24 november 2022. 

15-11-2022 IPO Bestuursvergadering 

d.d. 17 november 2022 

Informatie: cluster Strategie en 

Communicatie 

 

 

Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met de 
geannoteerde agenda van het IPO bestuur. 



 

8-11-2022 BAC ROWW 10 november 

2022 
Informatie: cluster Ruimte 

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de agenda 
van de Bestuurlijke Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, 
Water en Wonen van 10 november 2022 en hebben ingestemd 
met de provinciale inbreng in die bijeenkomsten. 
 

7-6-2022 IPO BAC-FIN 9 juni 2022 

Informatie: cluster Financiën 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen ingestemd 
met de inzet voor de BAC FIN d.d. 9 juni 2022. 
 
 

6-9-2022 Annotatie BAC Cultuur 8 

september 2022 

Informatie: cluster Cultuur  

 

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de annotatie 
voor de Bestuurlijke Adviescommissie Cultuur van 8 september 
2022. 

29-09-2020 Willems America BV: 

verlengen termijn 

verwerking maximaal 

160.000 m³ mest tot 1 

januari 2021 onder strikte 

voorwaarden 

Informatie: cluster 

Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving 

 

Willems America BV: verlengen termijn verwerking maximaal 
160.000 m³ mest tot 1 januari 2021 onder strikte voorwaarden. 

10-11-2020 Voorstel tot matiging 

verbeurde dwangsom 

inzake luchtwasser T.A.J. 

Willems America B.V. 

Informatie: cluster 

Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving 

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten het verbeurde 

dwangsombedrag van de firma Willems America B.V. te Horst, 

als gevolg van bijzondere omstandigheden, te matigen tot € 

30.000,- en dit bij wijze van uitzondering alleen in te vorderen bij 

T.A.J. Willems America B.V. 

 
 

 

 
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. 
 

 


