Openbare besluitenlijst
van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van 19 maart 2019

1.

Onderwerp

Besluit

Adviesrapport Vermindering
regeldruk bij evenementen
in Limburg

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het
SIRA-advies ‘Vermindering regeldruk bij evenementen in
Limburg’. Gedeputeerde Staten gaan het rapport ter
informatie en ter inspiratie toezenden aan alle Limburgse
gemeenten en aan de organisatoren van evenementen,
evenals met een mededeling portefeuillehouder aan
Provinciale Staten.

Informatie: M.G.I.P. Arts
cluster Vergunningen
tel. (043) 389 71 16
e-mail:
mgpi.arts@prvlimburg.nl

2.

Belastingoverzicht 2019
Limburgse gemeenten
Informatie: M.A.P. Schins-van
Luijtelaar
cluster Financiën
tel. (043) 389 72 44
e-mail:
map.schins@prvlimburg.nl

3.

Incidentele
subsidieverzoeken culturele
samenwerking Noord- en
Midden- Limburg
Informatie: M.I.H. Theloesen
cluster Cultuur
tel. +31 6 21 83 60 62
e-mail:
mih.theloesen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het
Belastingoverzicht 2019 aan Provinciale Staten, de
Limburgse gemeenten, het Waterschap Limburg en de
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
(BsGW) aan te bieden. Het Belastingoverzicht 2019
geeft de ontwikkeling 2018-2019 aan van de tarieven en
de lastendruk van de belangrijkste heffingen van de
Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg voor
de inwoners. Ook is informatie over de OZB voor nietwoningen opgenomen. Uit het overzicht blijkt dat de
lastendruk voor de eigenaar/gebruiker in 2019 stijgt tot
bijna € 1.000,00.
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
honoreren van het subsidieverzoek voor het project
‘Samenwerking theaters Noord- en Midden-Limburg’ van
Munttheater Weert en het subsidieverzoek voor het
project ‘Samen ontwikkelen door te Doen’ van de
gemeente Venray. Gedeputeerde Staten hebben de
mededeling portefeuillehouder inzake samenwerking op
het gebied van cultuur in Noord- en Midden-Limburg
vastgesteld.

4.

Mededeling
portefeuillehouder inzake
informatieveiligheid 2018

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een
mededeling van portefeuillehouder Koopmans inzake
‘informatieveiligheid 2018’.

Informatie: P.L.J. Deben
cluster Organisatie en Informatie
tel. (043) 389 72 05
e-mail:
plj.deben@prvlimburg.nl

5.

Interregproject VA
Deutschland-Nederland
Recycling the future
automotive interior
Informatie: A.L.J. Nilsen
cluster Economische Zaken
tel. (043) 389 73 03

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
Interreg project Recycling the future automotive interior
van het Deutschland-Nederlandprogramma en met het
verlenen van max. € 27.884,54 als cofinanciering van
het project. Het betreft de doorontwikkeling van garens
samengesteld uit afval van autobekleding (plastic en
stofvezels). Het project krijgt hierdoor een Europese
subsidie (EFRO) van max. € 697.113,50.

e-mail:
alj.nilsen@prvlimburg.nl

6.

Subsidievaststelling van de
provinciale
exploitatiesubsidies 2016 en
2017 van de Stichting
philharmonie zuidnederland

Gedeputeerde Staten hebben besloten de provinciale
exploitatiesubsidie aan de stichting Philharmonie
zuidnederland voor het jaar 2016 maximaal vast te
stellen op € 1.806.250,00 en de exploitatiesubsidie voor
het jaar 2017 maximaal op € 1.776.250,00.

Informatie: C. Wangko
cluster Subsidies
tel. (043) 389 75 74
e-mail:
c.wangko@prvlimburg.nl

7.

Mondelinge vragen van
de heer Rossel (GroenLinks
en mevrouw Plusquin (Partij
voor de Dieren) inzake
Sibelco zilverzandwinning
Heerlen-Landgraaf
Informatie: N.F. Knols
cluster Ruimte
tel. (043) 389 76 46
e-mail: nf.knols@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van statenlid Rossel (GroenLinks)
over ‘Sibelco zilverzandwinning Heerlen-Landgraaf’
vastgesteld.

8.

Actualisering beleidsregels
Tijdelijk en Uitzonderlijk
Gebruik luchtvaart Provincie
Limburg (beleidsregels TUG)

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-beleidsregels
Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaart vastgesteld.
Deze worden voor een periode van zes weken ter inzage
gelegd, zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld
een zienswijze in te dienen.

Informatie: D.B. Bücker
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. (043) 389 76 45
e-mail:
d.bucker@prvlimburg.nl

9.

Verlening drie subsidies ten
behoeve van opleiding
Applied Science van Zuyd
Hogeschool op de
Brightlands Chemelot
Campus en voortzetting
CHILL BV
Informatie: D. Schmitz

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan CHILL BV
een exploitatiesubsidie te verlenen voor 5 jaar. Tevens
ontvangt CHILL BV een investeringssubsidie voor de
uitbreiding van een innovatieve leer-werkomgeving ten
behoeve van leerjaar 1 en 2 Applied Science op de
Chemelot Campus bij CHILL. Tevens wordt aan Zuyd
Hogeschool een projectsubsidie verleend ten behoeve
van Business Case Applied Science: opleiden in en met
de beroepspraktijk van Brightlands Chemelot.

cluster Subsidies
tel. (043) 389 73 21
e-mail:
d.schmitz@prvlimburg.nl

10.

Incidentele
subsidieverleningen vanuit
het Transitiefonds
Limburgse Woningmarkt
Informatie: C. Wangko
cluster Subsidies
tel. (043) 389 75 74
e-mail:
c.wangko@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
verlenen van incidentele subsidies vanuit het
Transitiefonds Limburgse Woningmarkt. Deze subsidies
zijn bestemd voor:

Stichting Wonen Limburg – project: Nur Holz.

Stichting Zaam Wonen – project: Magic Mix Elcerlyc
Elsloo.

Camelot Bewaarder Sittard BV – project:
Stationsplein/Bergstraat.

Woningstichting Domus – project: Bredeweg
Roermond.

Stichting Wonen Limburg – project: schuttersveld
Bergweg 2.

11.

Verlening subsidie aan de
gemeente Bergen voor het
project Samen op weg naar
een nieuw (zorg)landschap

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de gemeente
Bergen een subsidie te verlenen van maximaal
€ 79.484,00 voor het project Samen op weg naar een
nieuw (zorg)landschap.

Informatie: E. Camp
cluster Subsidies
tel. (043) 389 75 43
e-mail:
e.camp@prvlimburg.nl

12.

Ondertekening
samenwerkingsovereenkom
st met gemeente Landgraaf
aangaande de nieuwe
verbindingsweg tussen N300
in Landgraaf en B221n in
Duitsland

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de concept
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente
Landgraaf aangaande de nieuwe verbindingsweg tussen
de N300 (Ring Parkstad) in Landgraaf en de B221n in
Duitsland en gaan over tot ondertekening.

Informatie: M.C.A. Henfling
cluster Wegaanleg
tel. (043) 389 73 62
e-mail:
mca.henfling@prvlimburg.nl

13.

Voorwaardelijk opschorten
bestuursrechtelijk
handhavend optreden inzake
overtreding artikel 2.7,
tweede lid, Wet
natuurbescherming
Vrebamelkvee B.V. te
Vredepeel
Informatie: E.H.F. Temme
cluster Handhaving
tel. (043) 389 78 62
e-mail:
ehf.temme@prvlimburg.nl

Omdat er zicht is op legalisatie hebben Gedeputeerde
Staten besloten tot het onder voorwaarden opschorten
van het bestuursrechtelijk handhavend optreden tegen
het houden van bepaalde dieraantallen op de binnen de
inrichting aanwezige stalsystemen, inzake overtreding
van de Wnb.

14.

Nadere subsidieregeling
renovatie openlucht
zwembaden
Informatie: H.J. Albering
cluster Economie en Innovatie

Gedeputeerde Staten hebben, in verband met het sluiten
van de nadere subsidieregeling openluchtzwembaden
per 1 februari, besloten om de restantmiddelen terug te
laten vloeien naar de reguliere middelen van het
investeringsprogramma Toerisme en Recreatie
(€ 21.250,00) en product Sport (€ 21.250,00).

tel. (043) 389 73 18
e-mail:
hj.albering@prvlimburg.nl

15.

Schriftelijke vragen van
mevrouw M. Werrij-Wetzels
(CDA) inzake aflopen
regeling coöperatieve
energieprojecten

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van mevrouw M. Werrij-Wetzels
(CDA) inzake ‘aflopen regeling coöperatieve
energieprojecten’ vastgesteld.

Informatie: M.C.P. Swinckels
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. (043) 389 75 54
e-mail:
mcp.swinckels@prvlimburg.nl

16.

Wijzigingen projectsubsidie
inrichting ondersteuning
ondernemers agrofood

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met wijzigingen
in de ondersteuning van ondernemers in de agrofood
sector. Zowel LIOF als de Brightland Campus Greenport
Venlo zullen deze ondersteuning bieden.

Informatie: I.A.M.A. Jahae
cluster Economische Zaken
tel. (043) 389 77 95
e-mail:
iama.jahae@prvlimburg.nl

17.

Verlenging termijn
Grensmaasproject
Informatie: G.J.P. Hermans
cluster Ruimte
tel. (043) 389 76 42
e-mail:
gjp.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
verlenging van de termijn Grensmaasproject met
maximaal 3 jaar tot 31 december 2027. Het Consortium
Grensmaas heeft om deze verlenging gevraagd in
verband met de tragere afzet van zand en grind.

18.

Brief aan Essential Company
Informatie:
cluster Vergunningen
tel. (043) 389 71 16
e-mail:
mgpi.arts@prvlimburg.nl

19.

Inzet provinviale gronden
(en nog resterende
subsidiemiddelen) voor het
realiseren van het project
Pays Mosan
Informatie: G.P.H. Reer
cluster Platteland en Ontwikkeling
tel. +31 6 52 40 13 59
e-mail:

Gedeputeerde Staten hebben besloten geen
toestemming te verlenen voor het organiseren van een
Essential Festival aan de Pietersplas ten zuiden van
Maastricht in het broedseizoen in verband met de
bescherming van de daar aanwezige broedplaatsen van
beschermede vogelsoorten. De organisatie van het
festival wordt hierover per brief geïnformeerd.
Gedeputeerde Staten hebben besloten om mee te
werken aan de afronding van het Life+ project Pay
Mosan. Hiervoor wordt onder andere afgeweken van het
besluit om gronden te verkopen via een openbare en/of
transparante verkoop-procedure en ingestemd met de
onderhandse verkoop van 2,0826 ha aan provinciale
natuurgronden en 3.85.00 ha ruilgrond aan
Natuurmonumenten. Hierdoor kan het project Pays
Mosan in Wittem, Voerendaal en Schin op Geul beter
gerealiseerd worden.

gph.reer@prvlimburg.nl

20.

Aanvullende
subsidiebeschikkingen op
grond van het
Openstellingsbesluit 2017
Subsidieverordening Natuuren Landschapsbeheer
Limburg 2016

Gedeputeerde Staten hebben besloten drie aanvullende
subsidies te verlenen aan particuliere natuurbeheerders
op grond van het Openstellingsbesluit 2017
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer
Limburg 2016 voor de beheerperiode 2018 tot en met
2022.

Informatie: C.A.A. Paas
cluster Subsidies
tel. (043) 389 7288
e-mail:
caa.paas@prvlimburg.nl

21.

Schriftelijke vragen van
mevrouw Plusquin (Partij
voor de Dieren) inzake
Valwildregeling ree en
dramatisch incident
Informatie: R.A.M. Tilmans
cluster Natuur en Water
tel. (043) 389 75 41
e-mail:
ram.tilmans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van mevrouw Plusquin (Partij voor de
Dieren) inzake ‘Valwildregeling ree en dramatisch
incident’ vastgesteld.

22.

VTH Uitvoeringsprogramma
2019

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Uitvoeringsprogramma 2019.

Informatie: M.A.R.G. KnubbenMerkies
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. (043) 389 78 80
e-mail:
marg.merkies@prvlimburg.nl

23.

Opdracht RUDZL 2019
Informatie: J.A.D. Graaf
cluster Ontwikkeling

Gedeputeerde Staten hebben de opdracht aan de
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg voor het
uitvoeren van de opgedragen taken voor het jaar 2019
vastgesteld.

tel. (043) 389 75 70
e-mail:
jad.de.graaf@prvlimburg.nl

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
N.B. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar in verband met
eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben
bereikt. Ook antwoorden op statenvragen, statenvoorstellen en informerende stukken aan de Staten worden
pas beschikbaar gesteld als ze aan Provinciale Staten zijn toegestuurd.

