
Openbare besluitenlijst
van de vergadering van Gedeputeerde Staten 
van 12 juli 2016

Onderwerp Besluit

1. Hybride geldleningen aan 
N.V. Bank Nederlandse 
Gemeenten en Nederlandse 
Waterschapsbank N.V.

Informatie: A.J.A. Tax
cluster Financiën
tel. (043) 389 75 94 
e-mail:
aja.tax@prvlimburg.nl

Na Provinciale Staten in de gelegenheid te hebben 
gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken 
hebben Gedeputeerde Staten besloten om een hybride 
lening te verstrekken aan de N.V. Bank Nederlandse 
Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank N.V.

2. Subsidieverlening project 
Culturele ambities Venray: 
schouwburg en omgeving

Informatie: N.P.I. Boonekamp
cluster Subsidies
tel. (043) 389 47 09 
e-mail:
n.boonekamp@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan de 
gemeente Venray een incidentele subsidie te verlenen 
van € 1.000.000,00 ten behoeve van het project 
Culturele ambities Venray: schouwburg en omgeving.

3. Meicirculaire 2016 
provinciefonds

Informatie: V.J.C.M. Kruithof
cluster Financiën
tel. (043) 389 75 48 
e-mail:
vjcm.kruithof@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de 
gevolgen van de meicirculaire 2016. Besluitvorming en 
verwerking vinden plaats in de 2e Afwijkingenrapportage 
2016. Provinciale Staten worden met een informerend 
stuk over de ontwikkelingen bericht.

4. Provinciaal 
topbeloningenbeleid

Informatie: M.S. Dabekausen
cluster Concernstaf
tel. (043) 389 72 84 
e-mail:
ms.dabekausen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een 
schriftelijke mededeling van portefeuillehouder 
Koopmans aan de Statencommissie Financiën, 
Economische Zaken en Bestuur over de afhandeling van 
het aangekondigd nieuw provinciaal 
topbeloningenbeleid.



5. Inzet Intensiveringsmiddelen 
2017

Informatie: H.W.H.M. Bremmers
cluster Economie en Innovatie
tel. (043) 389 72 69 
e-mail:
hwhm.bremmers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben, als onderdeel van de 
begrotingsvoorbereiding 2017, de inzet van 
intensiveringsmiddelen voor het beleidsveld economie 
bepaald.

6. Provinciale cofinanciering 
project Asset Management 
2.0 in het kader van Interreg 
Duitsland-Nederland
2014-2020

Informatie: H.M.M.G. Daniëls
cluster Economie en Innovatie
tel. (043) 389 74 27 
e-mail:
hmmg.daniels@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een 
Provinciale cofinanciering van maximaal € 82.030,00 
voor het project Asset Management 2.0 dat in het kader 
van het Interreg-programma Duitsland-Nederland 
2014-2020 zal worden uitgevoerd.

7. Schriftelijke vragen 
governance NV 
Industriebank LIOF

Informatie: F.R.E. Rasenberg-
Laumen
cluster Economie en Innovatie
tel. (043) 389 71 32 
e-mail:
fre.laumen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de 
vragen van de heer Rossel (GroenLinks) en
de heer Housmans (PVV) inzake governance NV 
Industriebank LIOF vastgesteld.

8. Schriftelijke vragen van 
mevrouw Giesen-Cox (CDA) 
inzake de negatieve 
bedrijfsgroei in Limburg

Informatie: H. Jong
cluster Economie en Innovatie
tel. (043) 389 74 78 
e-mail:
h.de.jong@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de 
vragen van mevrouw Giesen-Cox (CDA) inzake de 
negatieve bedrijfsgroei in Limburg vastgesteld.

 



9. Schriftelijke mededeling 
portefeuillehouder 
Beurskens aan de 
Statencommissie Financiën, 
Economische Zaken en 
Bestuur inzake afdoening 
T2307 (stand van zaken WNT 
en aangepaste statuten 
LIOF)

Informatie: M.F.M. Cobben
cluster Secretariële en 
Administratieve Ondersteuning
tel. (043) 389  78 53
e-mail:
mfm.cobben@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het 
verzenden van een schriftelijke mededeling van 
portefeuillehouder Beurskens aan de Statencommissie 
Financiën, Economische Zaken en Bestuur inzake 
afdoening T2307 (stand van zaken Wet Normering 
Topinkomens (WNT) en aangepaste statuten LIOF).

 
10. Uitvoering 2017 van het 

Aanvalsplan Asbest en 
Energie

Informatie: P.F. Senster
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. (043) 389 89 82 
e-mail:
pf.senster@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de financiële 
consequenties van de uitvoering van het Aanvalsplan 
Asbest en Energie mee te nemen in de begroting 2017.

 
11. Opleggen last onder 

dwangsom aan Xella 
Kalkzandsteenfabriek De 
Hazelaar B.V. te 
Koningsbosch e.a. wegens 
overtreding 
ontgrondingsvergunning

Informatie: R.H.H. Renneberg
cluster Handhaving
tel. (043) 389 78 77 
e-mail:
rhh.renneberg@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een last 
onder dwangsom op te leggen aan Xella 
Kalkzandsteenfabriek De Hazelaar B.V.,
Xella Kalkzandsteen B.V.en de heer R.H.W.W.M. 
Hermans, wegens overtreding van het bepaalde in de 
ontgrondingsvergunning van 9 januari 2001. De hoogte 
van de dwangsom is vastgesteld op € 40.000,00 per 
geconstateerde overtreding per week zolang de 
overtreding na 1 augustus 2016 voortduurt met een 
maximum van € 200.000,00.



12. Programmabegroting 2017 
Transitie Limburgse 
woningmarkt

Informatie: M. Bartels-de Vringer
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. (043) 389  79 93
e-mail:
m.bartels@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van
€ 349.750,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
van de Transitie Limburgse woningmarkt.

13. Schriftelijke vragen van 
mevrouw Aleida Berghorst 
en mevrouw Tirza Houben 
(beiden PvdA)  inzake van 
het pamflet Asbest

Informatie: T. Meijvogel
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. (043) 389 73 46 
e-mail:
t.meijvogel@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
vragen van mevrouw Aleida Berghorst en mevrouw Tirza 
Houben (beiden PvdA)  inzake het pamflet Asbest 
vastgesteld.

14. Beantwoording 
Statenvragen van 
GroenLinks inzake 
energiebesparing door 
bedrijven

Informatie: P.J. Levels
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. (043) 389  77 26
e-mail:
pj.levels@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de 
vragen van mevrouw Brugman-Rustenburg en de heer 
Rossel (GroenLinks) inzake energiebesparing door 
bedrijven vastgesteld.

15. Kostenverhaalsbeschikking 
John Peeters Holding B.V., 
John Peeters Recycling B.V., 
de heer J.A.E. Peeters

Informatie: R.P.M. Velden
cluster Handhaving
tel. (043) 389  73 30
e-mail:
rpm.van.der.velden@prvlimburg.n
l

Op 19 oktober 2015 hebben Gedeputeerde Staten lasten 
onder bestuursdwang opgelegd aan John Peeters 
Holding B.V., John Peeters Recycling B.V. en de heer 
J.A.E. Peeters. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens 
uitvoering gegeven aan de bestuursdwang. De 
gemaakte kosten (vanaf 20 oktober 2015 tot en met 
16 februari 2016) worden middels bijgevoegde 
beschikkingen verhaald op de voornoemde overtreders.



16. Windturbines op 
industrieterrein de Horsel in 
Nuth

Informatie: A.H.J. Brokking
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. (043) 389 74 83 
e-mail:
ahj.brokking@prvlimburg.nl

De gemeente Nuth heeft Gedeputeerde Staten steun 
gevraagd voor de plaatsing van windturbines op 
bedrijventerrein de Horsel. Daarvoor is een wijziging van 
de Omgevingsverordening Limburg 2014 noodzakelijk. 
Gedeputeerde Staten vragen de gemeente Nuth dit plan 
te bespreken met de regio. 

17. Cultuureducatie met 
Kwaliteit periode 2017-2020

Informatie: N.J.B.J. Hermans
cluster Cultuur
tel. 06 11 33 28 61 
e-mail:
njbj.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de regionale aanpak 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ voor de periode 
2017-2020 vastgesteld. Tevens is ingestemd met de 
provinciale matchingsbijdrage van € 391.880,00. 
Gedeputeerde Teunissen is gemandateerd om in 
oktober de exacte verdeling van de cofinanciering ten 
behoeve van de kleinere gemeenten vast te stellen. 
€ 60.000,00 wordt als eenmalige waarderingssubsidie 
toegekend aan de zes penvoerders. Stichting Cultuurpad 
ontvangt een eenmalige subsidie van € 15.000,00 voor 
de overdracht van het penvoerderschap naar de nieuwe 
penvoerders. Het primair onderwijs dat zich verenigd 
heeft in Scholen In Een Netwerk (SIEN) wordt een 
eenmalige subsidie toegekend voor hun bijdrage in het 
Platform Cultuureducatie Limburg.

18. Procedure 
omgevingsvergunning ten 
behoeve van de bouw van 
geluidschermen Buitenring 
Parkstad Limburg (GS42) 
tussen de Rötschenweg 
(Landgraaf) en Gravenweg 
(Kerkrade)

Informatie: J.J.G. Janssen
cluster Vergunningen
tel. 06 15 09  00 56 
e-mail:
jjg.janssen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure te volgen bij de 
aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van de 
realisatie van geluidschermen (GS42) binnen het project 
Buitenring Parkstad Limburg.



19. Uitvraag projecten voor 
mobiliteitsprogramma’s

Informatie: C.M.H.J. Engelen-
Eijgelshoven
cluster Mobiliteit
tel. (043) 389 78 68 
e-mail:
cmhj.engelen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de 
uitvraagbrief aan gemeenten in Limburg voor 
mobiliteitsprojecten op het geibed van Fiets, OV 
overstappunten, regionale bereikbaarheid en 
gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid.
Zij sturen daarnaast een begeleidende brief aan 
gemeenten waarin nadere uitleg is gegeven over de 
procedure van de subsidieverlening 
mobiliteitsprogramma's en het bijbehorende tijdpad.

20. Onderzoeksrapport project 
N280-West, deelproject 
Roermond

Informatie: L.E.W. Wijnands-
Willems
cluster Concernstaf
tel. (043) 389 70 06 
e-mail:
lew.willems@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het 
onderzoeksrapport project N280-West, deelproject 
Roermond. Het rapport, alsmede de gerapporteerde 
stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen 
worden ter informatie toegezonden aan Provinciale 
Staten.

21. Inpassen 
Landbouweffectrapportage 
in het provinciaal beleid

Informatie:  F.H. Rouwette
cluster Natuur
tel. 06 52 40 13 90
e-mail: fh.rouwette@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de 
werkwijze om bij nieuwe grootschalige 
gebiedsontwikkelingen een landbouweffectrapportage op 
te stellen. Conform toezegging 1965 (Statencommissie 
Ruimte, Landbouw en Natuur) worden Provinciale Staten 
geïnformeerd over deze inpassing van de 
Landbouweffectrapportage in het Provinciaal beleid.

22. Begroting 2017 Programma 
OV/Railagenda

Informatie:  L. van Damme
cluster Ontwikkeling
tel. (043) 389  76 00
e-mail:  
la.van.damme@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de 
procesmiddelen in de begroting te laten opnemen voor 
het programma OV/Railagenda.



23. Nahverkehrsplan 2016 
Verkehrsverbund Rhein-Rur 
(VRR)

Informatie: M.E.K. Onnen
cluster Mobiliteit
tel. (043) 389 74 18 
e-mail:
mek.onnen@prvlimburg.nl

Het Verkehrsverbund Rhein-Rur (VRR) heeft de 
Provincie Limburg zijn Nahverkehrsplan 2016 (NVP 
2016) voor advies doen toekomen. VRR is bevoegd voor 
het openbaar vervoer in de regio Mönchengladbach-
Düsseldorf en heeft een gemeenschappelijke grens met 
Midden- en Noord-Limburg. Het NVP 2016 concretiseert 
het OV per regionale trein, tram en bus in het
VRR-gebied en naar de omliggende regio’s.
Gedeputeerde Staten bieden aan gesprekspartner voor 
VRR te willen zijn voor het realiseren van de 
grensoverschrijdende ambities van VRR op het gebied 
van openbaar vervoer. Ook bieden Gedeputeerde Staten 
VRR aan te participeren in het door Europa 
gesubsidieerde TEN-T-project, waarin de Provincie 
studie doet naar het verbeteren van de 
grensoverschrijdende treinverbindingen naar Duitsland 
en België.

24. Beantwoording schriftelijke 
vragen van de heer J. van 
Rey namens de Volkspartij 
Limburg over de 
tunnelsluitingen A73

Informatie:  T.M.G. Peters
cluster Mobiliteit
tel. (043) 389  88 53
e-mail: tmg.peters@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de 
vragen van de heer J. van Rey (Volkspartij Limburg) 
inzake de tunnelsluitingen A73 vastgesteld.

25. Informerend stuk 
meicirculaire 2016 
gemeentefonds

Informatie: V.J.C.M. Kruithof
cluster Financiën
tel. (043) 389 75 48 
e-mail:
vjcm.kruithof@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Provinciale 
Staten een informerend stuk te sturen over de 
ontwikkelingen van het gemeentefonds, zoals die in de 
meicirculaire 2016 door het Rijk bekend zijn gemaakt.



Van onderstaande besluiten is de vertrouwelijkheid opgeheven

Overzicht van nota’s die in de afgelopen periode openbaar zijn geworden

14-06-2016 IPO Bestuur 16 juni 2016 Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen 
met de geannoteerde agenda van het IPO-bestuur van 
16 juni 2016.

21-06-2016 Afdoening toezeggingen 
Investeringsplan Maastrichts 
Expositie en Congres 
Centrum (MECC)

Op 20 mei jl. heeft portefeuillehouder Stedelijke 
Ontwikkeling een vijftal toezeggingen gedaan aan 
Provinciale Staten in de commissie Ruimte, Landbouw 
en Natuur over het Investeringsplan MECC. Met een 
informerend stuk aan Provinciale Staten worden deze 
toezeggingen afgedaan.

Overzicht nota’s waarvan Gedeputeerde Staten hebben besloten deze per 12 juli 2016 openbaar 
te maken

03-11-2015 Bestemmingsplan Tram 
Vlaanderen Maastricht in 
relatie tot Raad van State 
zitting 10 november 2015.

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de 
stukken “Voorbereiding zitting 10 november 2015 bij 
Raad van State inzake bestemmingsplan Tram 
Vlaanderen-Maastricht”.
De vertrouwelijkheid wordt opgeheven nadat de Raad 
van State uitspraak definitief is en/of de Belgische 
besluitvorming is afgerond.

18-11-2014 Tram Vlaanderen Maastricht. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen dat het 
project op basis van de actuele inzichten niet binnen de 
gestelde kaders kan worden gerealiseerd. Op basis 
hiervan worden de projectpartners in kennis gesteld en 
wordt hierover met hun de dialoog opgestart over de 
verkenning van de scope.

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.


