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

1.

Onderwerp

Besluit

Afhandeling Wob-verzoek ten
aanzien van het verzoek en
het besluit inzake de
verlenging van de
projectperiode POP3-project
‘Waterzuivering Trayveld aan
Vissers Aardbeiplanten B.V.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
gedeeltelijk verstrekken van informatie ten aanzien van
het verzoek en het besluit over de verlenging van de
projectperiode POP3-project ‘Waterzuivering Trayveld
aan Vissers Aardbeiplanten B.V.

Informatie: H.G.M. Luijten
cluster Subsidies
tel. +31 6 46 97 45 85
e-mail:
hgm.luijten@prvlimburg.nl

2.

Besluit inzake Wob-verzoek
betreffende aspecten van het
buitenlandse economische
beleid van de Provincie
Limburg
Informatie: A.M.P.A. Canjels
cluster Economie
tel. +31 43 389 7493
e-mail:
ampa.canjels@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben positief besloten inzake
een verzoek van NRC en De Limburger op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft
betrekking op aspecten van het buitenlandse
economische beleid van de Provincie Limburg.
Gedeputeerde Staten hebben besloten om de gevraagde
documenten gedeeltelijk openbaar te maken. Daarnaast
wordt een aanvullende persvraag beantwoord.

3.

Vaststelling regelingen
Personeelshandboek Provincie
Limburg
Informatie: B.J.H. Lemmens
cluster Personeel en Organisatie
tel. +31 6 52 73 56 61
e-mail:
bjh.lemmens@prvlimburg.nl

4.

Europese aanbesteding
Support en Onderhoud
provinciale IT infrastructuur
Informatie: B.B. Gerbrands

Van de standaard CAO provinciale sector 2020 kan
alleen in positieve zin afgeweken worden bij lokale
regeling voor zover de CAO daartoe expliciet de ruimte
biedt. Voor zover de huidige lokale
arbeidsvoorwaardelijke regelingen onder de standaard
CAO provinciale sector 2020 gehandhaafd kunnen
worden dienen ze te worden opgenomen in een
personeelshandboek.
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
vaststelling van de betreffende regelingen en het
opnemen daarvan in het Personeelshandboek Provincie
Limburg dat met ingang van 1 januari 2020 in werking
treedt. Tevens heeft het College besloten tot intrekking
van regelingen die in strijd zijn met het Burgerlijk
Wetboek of met de (standaard) cao.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het starten
van een Europese aanbestedingsprocedure voor
ondersteuning en onderhoud van de provinciale ITinfrastructuur voor meerdere jaren.

cluster Organisatie en Informatie
tel. +31 6 11 14 37 87
e-mail:
bb.gerbrands@prvlimburg.nl

5.

Stimuleringsregeling
Bovenlokale Evenementen
2020-2023
Informatie: J.P.F. Eijssen
cluster Cultuur
tel. +31 6 25 77 95 04

Gedeputeerde Staten hebben besloten de
Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen
2020-2023 vast te stellen, en daarbij het subsidieplafond
voor 2019/2020 vast te stellen op € 320.000,00. De
vastgestelde regeling en het subsidieplafond worden
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

e-mail:
jpf.eijssen@prvlimburg.nl

6.

Vaststelling Nadere
subsidieregels Cultuurplan en
Subinfrastructuur
2021 - 2024
Informatie: J.M. Zaat
cluster Organisatie en Informatie
tel. +31 6 11 92 37 04
e-mail:
jm.zaat@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de Nadere subsidieregels
Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021 - 2024 en de
bijbehorende subsidieplafonds vastgesteld.
De vastgestelde regeling en de subsidieplafonds worden
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

7.

Financiële Eindejaarsbijstelling
2019
Informatie: S.J.T. Ghijsen-Kusters

Gedeputeerde Staten hebben besloten het
Statenvoorstel Financiële Eindejaarsbijstelling 2019 aan
Provinciale Staten aan te bieden.

cluster Financiën
tel. +31 6 46 90 19 36
e-mail:
sjt.kusters@prvlimburg.nl

8.

Schriftelijke vragen van
de heer Thewissen (Forum
voor Democratie) inzake de
veiligheid van Chemelot

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van de heer Thewissen (Forum voor
Democratie) inzake ‘de veiligheid van Chemelot’
vastgesteld.

Informatie: J.J.G. Janssen
cluster Vergunningen, Toezicht en
Handhaving
tel. +31 6 15 09 00 56
e-mail:
jjg.janssen@prvlimburg.nl

9.

Verzoek om subsidie van:
Universiteit Maastricht
Open Universiteit
Zuyd Hogeschool
Informatie: G.Y.M.J. Brouwers
cluster Subsidies
tel. +31 6 46 97 42 20
e-mail:
gymj.brouwers@prvlimburg.nl

10.

Jaarplan 2019 Universiteit
Maastricht. Project:
Brightlands e-Infrastructure for
Neurhealth
Zaaknummer: 2019/81714
Informatie: G.Y.M.J. Brouwers
cluster Subsidies
tel. +31 6 46 97 42 20
e-mail:
gymj.brouwers@prvlimburg.nl

Gdeputeerde Staten hebben besloten om tot het
verlenen van drie subsidies aan:
- de Universiteit Maastricht; maximaal € 485.585,59 voor
de uitvoering van het project BISS 2.0 (Brightlands
Institute for Digital Smart Society)
- de Open Universiteit; maximaal € 283.258,26 voor de
uitvoering van het project CAROU (Center for Actionable
Research of the Open University)
- Zuyd Hogeschool een subsidie van maximaal
€ 309.156,16 voor de uitvoering van het project
Expertisecentrum Digital Economy.
Alle drie de projecten worden uitgevoerd op de
Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
Jaarplan 2019 voor de uitvoering van het project
Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth en hebben
tevens besloten het voorschot, zijnde € 1.000.000,00
voor de uitvoering van het Jaarplan 2019 beschikbaar te
stellen. Het project wordt uitgevoerd door de Universiteit
Maastricht.

11.

Mededeling portefeuillehouder
inzake Overdracht
familiebedrijven (toezegging
8389)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
verzenden van een mededeling van portefeuillehouder
Van den Akker aan Provinciale Staten inzake Overdracht
familiebedrijven (toezegging 8389).

Informatie: M.F.M. Cobben
cluster Secretariële en
Administratieve Ondersteuning
tel. +31 6 11 87 60 33
e-mail:
mfm.cobben@prvlimburg.nl

12.

Beschikbaar stellen
cofinanciering OPZuid 1B1
Calls (Biobased/Circulair –
Logistiek – Maintenance)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in totaal circa
€ 1.600.000,00 beschikbaar te stellen voor cofinanciering
van acht projecten in het kader van de OPZuid 1B1 Calls
(Biobased/Circulair (4)– Logistiek (3) – Maintenance (1)).

Informatie: I.A.M.A. Jahae
cluster Economische Zaken
tel. +31 6 55 88 33 18
e-mail:
iama.jahae@prvlimburg.nl

13.

Schriftelijke vragen van
de heer M. Thewissen (Forum
voor Democratie) inzake
Statenvoorstel en vijfde
voortgangsrapportage
Maastricht Aachen Airport
Informatie: M.W. Sande
cluster Ontwikkeling
tel. +31 6 50 21 40 39
e-mail:
mw.van.der.sande@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van de heer M. Thewissen (Forum
voor Democratie) inzake ‘Statenvoorstel ontwikkelingen
bij Maastricht Aachen Airport’ en ‘Vijfde
voortgangsrapportage na herziening basisrapportage
Groot Project Maastricht Aachen Airport’ vastgesteld.

14.

Schriftelijke vragen van
mevrouw Werrij-Wetzels
(CDA) en de heer Heldens
(VVD) inzake financiële
wantoestand Topsport Limburg

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van de fracties CDA (Mariska WerrijWetzels) en VVD (Teun Heldens) inzake ‘financiële
wantoestand Topsport Limburg’.

Informatie: P.J.G.M. Orbons
cluster Cultuur
tel. +31 43 389 73 16
e-mail:
pjgm.orbons@prvlimburg.nl

15.

Adviesaanvraag inzake
concessie project Columbus
RWE - afsluiting Clauscentrale
Nederlandse net
Informatie: J.J. Halem
cluster Strategie

Gedeputeerde Staten hebben besloten een brief met een
adviesaanvraag inzake de concessie van het project
Columbus RWE – afsluiting Clauscentrale Nederlandse
net te versturen aan het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. Een afschrift van deze brief wordt
verstuurd aan Provinciale Staten.

tel. +31 6 11 58 65 06
e-mail:
jj.van.halem@prvlimburg.nl

16.

Vaststelling concept
uitgangspuntennotitie RES
Noord- en Midden-Limburg
Informatie: B.J.H.W. Wetzelaer

Gedeputeerde Staten hebben de concept
uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden-Limburg
vastgesteld en bieden dezer ter sondering aan
Provinciale Staten aan.

cluster Strategie
tel. +31 43 389 70 84
e-mail:
bjhw.wetzelaer@prvlimburg.nl

17.

Bestuurlijk Platform Zoetwater
21 november 2019
Informatie: M.A. Korevaar

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
annotatie voor de vergadering van het Bestuurlijk
Platform Zoetwater op 21 november 2019.

cluster Natuur en Water
tel. +31 6 46 86 09 88
e-mail:
ma.korevaar@prvlimburg.nl

18.

Schriftelijke vragen van
de heer Bastiaans (VVD)
inzake giftreinen Venlo
Informatie: A.J.M. Neumann
Cluster Mobiliteit
tel. +31 43 389 89 29
e-mail:
ajm.neumann@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van de heer Bastiaans (VVD) inzake
‘giftreinen Venlo’ vastgesteld.

19.

e

6 Voortgangsrapportage
SmartwayZ.NL
Informatie: M.A. Smits
Cluster Mobiliteit
tel. +316 46 97 47 74
e-mail:
ma.smits@prvlimburg.nl

20.

Ondiep ploegen
Informatie: A. Geensen
cluster Natuur en Water
tel. +31 6 29 40 23 37
e-mail:
a.geensen@prvlimburg.nl

21.

Onderhandse enkelvoudige
aanbesteding voor de
vervanging van verouderde en
storingsgevoelige
armaturen/lichtmasten
Informatie: J.M.E. Reijnders
cluster Wegbeheer
tel. +31 6 11 59 40 59

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Provinciale
Staten de 6e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL toe
te sturen.
In dit project wordt samen met het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Noord-Brabant
en andere betrokken partijen gewerkt aan de
bereikbaarheid van Zuidoost Nederland. Voor Limburg
gaat het dan onder andere om de A67 en de A2 tot
Weert.
Gedeputeerde Staten hebben besloten de brief van de
Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) aan het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) met betrekking tot ondiep ploegen in het
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) te
ondersteunen., Dit met in acht name van de
randvoorwaarden die in paragraaf 4 onderdeel E van
bijlage 4 zijn genoemd.
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
conceptbrief met verzoek om de ‘Uitvoeringsregeling
rechtstreekse betalingen GLB, bijlage 4, bij artikel 3.1 te
wijzigen.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
onderhandse enkelvoudige aanbesteding aan Spie
Nederland B.V. door middel van het toepassen van
paragraaf 6.3 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Provincie Limburg 2019 voor de vervanging van
verouderde en storingsgevoelige armaturen/lichtmasten
door energiezuinige exemplaren voor een waarde van
maximaal € 200.000,00.

e-mail:
jme.reijnders@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.

