Openbare besluitenlijst
van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van 1 oktober 2019

1.

Onderwerp

Besluit

Septembercirculaire 2019

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over
de gevolgen van de septembercirculaire 2019
Provinciefonds. Hieruit blijkt dat de Provincie Limburg in
2020 € 1,4 miljoen minder ontvangt dan geraamd.

Informatie: N.J. Engbersen
cluster Financiën
tel. +31 6 11 58 70 71
e-mail:
nj.engbersen@prvlimburg.nl

2.

Mededeling
portefeuillehouder inzake
motie 2416 Interimpool Een
beter Limburg voor minder
geld
Informatie: P.C.M. Wildhagen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
versturen van de mededeling portefeuillehouder van
gedeputeerde Koopmans aan Provinciale Staten inzake
de motie Interimpool "Een beter Limburg voor minder
geld". Hierin wordt toegelicht hoe Gedeputeerde Staten
samen met de directie inzet op kostenreductie externe
inhuur, flexibele inzet van capaciteit en kennisopbouw.

cluster Economische Zaken
tel. +31 6 52 33 29 88
e-mail:
pcm.wildhagen@prvlimburg.nl

3.

Mededeling
portefeuillehouder inzake de
mogelijke wijze van
afhandeling van de adviezen
Burgertop (toezegging 8482)
Informatie: P.H.J. Kubben
cluster Strategie
tel. +31 46 19 54 64
e-mail:
phj.kubben@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen
met het verzenden van de Mededeling portefeuillehouder
inzake de mogelijke wijze van afhandeling van de
adviezen Burgertop (toezegging 8482)

4.

GOML subsidie (SAS-201400171), Gebiedsontwikkeling
Nederweert-West
(knelpunten
verkeersafwikkeling N266),
deadline verschuiven naar
1 juli 2020

Gedeputeerde Staten hebben de einddatum voor het
indienen van subsidieverzoeken voor het regiofonds in
Midden-Limburg verlengt tot 1 juli 2020.

Informatie: M.J.M. Muijrers
cluster Wegaanleg
tel. +31 6 50 21 40 21
e-mail:
m.muijrers@prvlimburg.nl

5.

Vergadering Algemeen
Bestuur RUD Limburg Noord
d.d. 3 oktober 2019

Gedeputeerde Staten kunnen instemmen met de
voorstellen voor de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)
Limburg Noord.

Informatie: W.M.H. Daemen
cluster Cultuur
tel. +31 6 50 21 40 54
e-mail:
wmh.daemen@prvlimburg.nl

6.

Mededelingen
portefeuillehouder inzake
afdoen motie 2412 Start de
campagne Een dumper is
een stumper

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
verzenden van een mededeling portefeuillehouder aan
Provinciale Staten inzake het afdoen van motie 2412
start de campagne Een Dumper Is Een Stumper. Een en
ander om illegale afvaldumping tegen te gaan.

Informatie: B. Kleijnen
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. +31 6 54 28 86 21
e-mail:
b.kleijnen@prvlimburg.nl

7.

Voornemen tot goedkeuren
eindplan Sibelcogroeve
Informatie: R.W.P. Tol
cluster Vergunningen, Toezicht en
Handhaving
tel. +31 6 52 68 81 94
e-mail:
rwp.van.tol@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten zijn voornemens het eindplan voor
de Sibelcogroeve in Heerlen en Landgraaf goed te
keuren.

8.

Zienswijze Notitie Reikwijdte
en Detailniveau voor het
plan-MER voor de
luchtruimherziening

Gedeputeerde Staten hebben een zienswijze ingediend
bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER
voor de luchtruimherziening.

Informatie: M.W. Sande
cluster Ontwikkeling
tel. +31 6 50 21 40 39
e-mail:
mw.van.der.sande@prvlimburg.nl

9.

Kader IBA Parkstad
Informatie: J.M.P. Schuffelen
cluster Ontwikkeling
tel. +31 6 46 97 46 84
e-mail:
jmp.schuffelen@prvlimburg.nl

10.

Mededeling
portefeuillehouder inzake
afdoen motie 2325 en
toezegging 8485 m.b.t. Veilig
zwemmen

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten middels
bijgevoegde brief geinformeerd dat het IBA kader in de
collegeperiode 2019 – 2023 onverminderd van
toepassing blijft en dat een bedrag van € 1 miljoen aan
flankerend beleid middelen wordt gereserveerd uit de
beleidsintensiveringen 2019-2023 (portefeuille
Regiodeals, IBA Parkstad, verstedelijking, leefbaarheid).
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
verzenden van een mededeling portefeuillehouder aan
Provinciale Staten inzake afdoen motie 2325 en
toezegging 8485 m.b.t. Veilig zwemmen.

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

11.

Verzoek om subsidie
Gemeente Venlo, namens
het RMO Noord-Limburg
Project: Mobie, Moves You,
Duurzaam deelvervoer
Noord-Limburg
Informatie: G.Y.M.J. Brouwers
cluster Subsidies
tel. +31 6 46 97 42 20
e-mail:
gymj.brouwers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan de
gemeente Venlo een projectsubsidie te verlenen van
maximaal € 228.500,00 voor de uitvoering van het
project Mobie, Moves You, Duurzaam deelvervoer in
Noord-Limburg. Het project wordt uitgevoerd door het
RMO Noord-Limburg. Het betreft de inzet van elektrische
deelauto's en deelfietsen.

12.

Uitvoering motie 651
verkeersveiligheidsproject
Traffic Informers
Informatie: W.H.L. Schins
cluster Mobiliteit

Op verzoek van Provinciale Staten is het project Traffic
Informers uitgevoerd van 2016-2019. In het project
confronteren verkeersslachtoffers jongeren met de
gevolgen van een verkeersongeval. Gedeputeerde
Staten hebben besloten het project niet voort te zetten
en voor een andere aanpak te kiezen.

tel. +31 6 50 21 40 22
e-mail:
whl.schins@prvlimburg.nl

13.

Schriftelijke vragen van de
heer Franssen (Lokaal
Limburg) inzake artikel
Baudet: In Limburg geen
intolerantie bij gevestigde
orde

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de heer
Franssen (Lokaal Limburg) inzake artikel Baudet: ‘In
Limburg geen intolerantie bij gevestigde orde’
vastgesteld.

Informatie: P.J. Levels
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. +31 6 46 19 54 61
e-mail:
pj.levels@prvlimburg.nl

14.

Schriftelijke vragen van
mevrouw Berghorst (PvdA)
inzake Standpunt
gedeputeerde Burlet m.b.t.
zonne- en windenergie

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van mevrouw
Berghorst (PvdA) inzake Standpunt gedeputeerde Burlet
met betrekking tot zonne- en windenergie vastgesteld.

Informatie: P.J. Levels
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. +31 6 46 19 54 61
e-mail:
pj.levels@prvlimburg.nl

15.

Vaststelling Tariefvoorstel
Openbaar Vervoer Limburg
2020
Informatie: L.J.M. Meex
cluster Mobiliteit
tel. +31 6 11 24 89 52
e-mail:
ljm.meex@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de door Arriva
voorgestelde tarieven van het openbaar vervoer in
Limburg voor 2020 vastgesteld ingaande 1 januari 2020

16.

Mededeling
portefeuillehouder inzake
reacties Vervoerplan Arriva
II – 30 juni 2019

Gedeputeerde Staten hebben een mededeling van
portefeuillehouder Carla Brugman-Rustenburg inzake de
reacties op het Vervoerplan Arriva II – 30 juni 2019
vastgesteld.

Informatie: D.P.E. Jongen
cluster Mobiliteit
tel. +31 6 21 83 60 70
e-mail:
dpe.jongen@prvlimburg.nl

17.

Subsidieverzoek van
Citaverde college voor de
Biodiversiteits stresstest
Informatie: C.A.A. Paas
cluster Subsidies
tel. +31 6 52 51 22 46

Gedeputeerde Staten hebben besloten een incidentele
projectsubsidie te verlenen en direct vast te stellen op
€ 10.000,00 voor het project 'Biodiversiteits stresstest'
van Citaverde college.
De test geeft zowel bestuurders als burgers inzicht in de
robuustheid en kwetsbaarheid van groen, biologie en
biodiversiteit in dorpen en steden.

e-mail:
caa.paas@prvlimburg.nl

18.

Subsidieverzoek van
Citaverde college voor
Certificering groene
vrijwilligers met zwaar
materieel bij
landschapsbeheer

Gedeputeerde Staten hebben besloten een incidentele
projectsubsidie te verlenen van € 30.000,00 op grond
van artikel 4:23, derde lid onder sub d, van de Algemene
wet bestuursrecht aan Citaverde college voor
Certificering groene vrijwilligers met zwaar materieel bij
landschapsbeheer.

Informatie: C.A.A. Paas
cluster Subsidies
tel. +31 6 52 51 22 46
e-mail:
caa.paas@prvlimburg.nl

19.

Subsidieaanvraag OPZuid
Informatie: R.H.T. Beusekom
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. +31 6 52 32 23 89
e-mail:
rht.van.beusekom@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
indienen van een subsidieaanvraag in het kader van het
OPZuid.

20.

Subsidiebeschikkingen voor
Stichting ondersteuning
overlegorganen nationale
parken (SOONP) voor de
Nationale Parken: Groote
Peel, de Meinweg en
Maasduinen

Gedeputeerde Staten hebben besloten drie incidentele
projectsubsidies te verlenen van respectievelijk
maximaal € 60.000,00 voor de Nationale Parken de
Groote Peel, € 47.566,00 voor de Meinweg en
€ 47.060,00 voor de Maasduinen aan Stichting
ondersteuning overlegorganen nationale parken.

Informatie: C.A.A. Paas
cluster Subsidies
tel. +31 6 52 51 22 46
e-mail:
caa.paas@prvlimburg.nl

21.

Subsidieverlening aan Unie
van Bosgroepen voor
Natuur- en
Landschapsbeheer 20182023
Informatie: C.A.A. Paas

Gedeputeerde Staten hebben besloten de beschikking
van 19 maart 2019 in te trekken en een subsidie te
verlenen van € 38.394,31 per jaar voor de periode 20182023 (totaal € 230.365,84) aan de Unie van Bosgroepen
op grond van de Subsidieverordening Natuur- en
Landschapsbeheer Limburg 2016 en het
Openstellingbesluit 2018 SVNL 2016.

cluster Subsidies
tel. +31 6 52 51 22 46
e-mail:
caa.paas@prvlimburg.nl

22.

Schriftelijke vragen van de
heer Vincken (Forum voor
Democratie) inzake recente
berichtgeving aangaande
plaatsen van zonnepanelen
op grond van afgebroken
varkensstallen
Informatie: P.H.M. Raeven
cluster Economische Zaken
tel. +31 6 21 83 60 39
e-mail:
phm.raeven@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
vragen van de heer Vincken (Forum voor Democratie)
inzake recente berichtgeving aangaande plaatsen van
zonnepanelen op grond van afgebroken varkensstallen
vastgesteld.

Van onderstaande besluiten is de vertrouwelijkheid opgeheven
Overzicht van nota’s die in de afgelopen periode openbaar zijn geworden
27-08-2019

IPO Bestuur d.d. 29
augustus 2019.

Gedeputeerde Staten stemmen in met de agenda van
de vergadering van het bestuur van het Interprovinciaal
Overleg (IPO) op 29 augustus 2019.

27-08-2019

Ophoging subsidieplafond
regeling gemeenschapsaccommodaties.

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten
€ 500.000,00 beschikbaar te stellen om het
subsidieplafond voor gemeenschapsaccommodaties op
te hogen.

17-09-2019

BAC-FIN IPO 19 september
2019.

Gedeputeerde Staten stemmen in met de agenda van de
vergadering van de Bestuurlijke Advies Commissie
Financien (BAC-FIN) op 13 september 2019.

17-09-2019

Annotatie BAC VTH.

Gedeputeerde Staten stemmen in met de agenda voor
de vergadering van deBestuurlijke Advies Cmmissie
Vergunningen Toezicht en Handhaving (BAC VTH) op
19 september 2019.

24-09-2019

Annotatie BAC Cultuur 26
september 2019.

Gedeputeerde Staten nemen kennis van de annotatie
voor de vergadering van de Bestuurlijke Advies
Commissie Culuur (BAC Cultuur) op
26 september 2019.

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.

