Openbare besluitenlijst
van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van 24 september 2019

1.

Onderwerp

Besluit

Wob-verzoek inzake
verleende subsidie in het
kader van de
Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls Natuur en
Landschap Limburg 2015

Gedeputeerde Staten hebben besloten de met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde
informatie rondom een subsidie die verleend is in het
kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur
en Landschap, gedeeltelijk te verstrekken.

Informatie: M.J.O. Hilkens
cluster Subsidies
tel. +31 6 46 97 45 84
e-mail:
mjo.hilkens@prvlimburg.nl

2.

Verlening aanvullende
exploitatiesubsidie aan de
stichting COS Limburg t.b.v.
de liquidatie organisatie
Informatie: E. Camp
cluster Subsidies
tel. +31 6 52 78 51 91
e-mail:
e.camp@prvlimburg.nl

3.

Mededeling
portefeuillehouder inzake
ontbinding en vereffening
van de stichting COS
Limburg
Informatie: V. NikoleticBosankic
cluster Cultuur
tel. +31 6 52 72 50 67
e-mail:
v.bosankic@prvlimburg.nl

In verband met het voornemen van de stichting COS
Limburg om de stichting per 1 januari 2020 te liquideren,
hebben Gedeputeerde Staten besloten de erkenning van
de stichting COS Limburg als Maatschappelijke
Organisatie van provinciaal belang in te trekken en de
subsidie uitsluitend voor de periode 2017-2019 te
verlenen.
Tevens is besloten de stichting COS Limburg een
aanvullende incidentele exploitatiesubsidie te verlenen
ten behoeve van de ontbinding en vereffening van de
stichting COS Limburg.
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een
mededeling van portefeuillehouders Housmans en
Koopmans inzake ‘ontbinding en vereffening van de
stichting COS Limburg’.

4.

Beslissingen op bezwaar
betreffende de inrichting
Martens EKO BV en Martens
Groene Energie BV te
Venray

Gedeputeerde Staten hebben besloten de door het
bedrijf Martens EKO en Groene Energie te Venray
ingediende bezwaren tegen het opleggen van een
dwangsom, ongegrond verklaard.

Informatie: J.J.G. Janssen
cluster Vergunningen, Toezicht
en Handhaving
tel. +31 6 15 09 00 56
e-mail:
jjg.janssen@prvlimburg.nl
5.

Definitief besluit
omgevingsvergunning
revisie voor Maessen
Recycling BV te Venray

Gedeputeerde Staten hebben het besluit
‘omgevingsvergunning revisie’ voor Maessen Recycling
B.V. aan de Metaalweg 5 te Venray definitief
vastgesteld.

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

6.

Schriftelijke vragen van de
heer B. Smeets (Forum voor
Democratie) inzake de
recente berichtgeving inzake
VDL Nedcar te Born
Informatie: W.H.J. JanssenCusters
cluster Secretariële en
Administratieve Ondersteuning
tel. +31 6 52 68 82 04
e-mail:
whj.custers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van de heer B. Smeets (Forum voor
Democratie) inzake ‘de recente berichtgeving inzake
VDL Nedcar te Born’ vastgesteld

7.

Vaststellen van de
definitieve NRD Uitbreiding
VDL Nedcar inclusief de
Nota van Zienswijzen en
Advies en de Nota van
Wijzigingen concept NRD
Uitbreiding VDL Nedcar

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
definitieve ‘notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)
Uitbreiding VDL Nedcar’, de ‘Nota van Zienswijzen en
Advies’ en de ‘Nota van Wijzigingen concept-NRD
Uitbreiding VDL Nedcar’. Verder hebben Gedeputeerde
Staten besloten Provinciale Staten hierover te
informeren via een mededeling portefeuillehouder.

Informatie: H.P.D. Lahaije
cluster Ontwikkeling
tel. +31 6 46 97 43 10
e-mail:
hpd.lahaye@prvlimburg.nl

8.

Verzending Formele IPO
appreciatie van het Definitief
Ontwerp Klimaatakkoord

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
verzenden van een oplegbrief en formele IPO
appreciatie van het Definitief Ontwerp Klimaatakkoord
aan Provinciale Staten.

Informatie: J.J. van Halem
cluster Strategie
tel. (043) 43 389 78 72
e-mail:
jj.van.halem@prvlimburg.nl

9.

Schriftelijke vragen van
mevrouw P. Plusquin (Partij
voor de Dieren) inzake
mogelijk illegale
openstelling van de
Buitenring en ambtelijke
vooringenomenheid
Informatie: M.A. Luijten
cluster Wegaanleg
tel. +31 6 50 21 40 52
e-mail:
ma.luijten@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van mevrouw P. Plusquin (Partij voor
de Dieren) inzake ‘mogelijk illegale openstelling van de
Buitenring en ambtelijke vooringenomenheid’
vastgesteld.

10.

Voortgangsrapportage 2018
en herziene beschikking
HEFI onderzoeksprogramma
Informatie: E. Camp
cluster Subsidies

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen
met de voortgangsrapportage 2018 en de herziene
beschikking met betrekking tot het kennis-as project
‘doorontwikkeling onderzoekslijnen Center for Healthy
Eating and Food Innovation (HEFI) Brightlands Venlo
Campus’ van de Universiteit Maastricht.

tel. +31 6 52 78 51 91
e-mail:
e.camp@prvlimburg.nl

11.

Schriftelijk antwoord op de
vragen van mevrouw
Claessens (SP) inzake
aanvullende vragen
gevolgen uitspraak PAS
Informatie: L.F.H. Janssen
cluster Natuur en Water

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van mevrouw Claessens (SP) inzake
‘aanvullende gevolgen uitspraak PAS’ vastgesteld.
De bijlage met het overzicht van de 38 vernietigde
vergunningen wordt, in verband met de privacy van de
betrokkenen, conform de daarvoor geldende procedure
onder oplegging van geheimhouding ter inzage gelegd
voor Statenleden.

tel. +31 6 52 55 50 17
e-mail:
lfh.janssen@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.

