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1 mei 2012
1 mei 2012 – 1 mei 2013
CWZ cluster Erfgoed

Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van
17 april 2012 hebben vastgesteld:
NADERE SUBSIDIEREGELS FYSIEKE MAATREGELEN HISTORISCHE BUITENPLAATSEN 2012

HOOFDSTUK 1
Artikel 1

ALGEMENE ACTIVITEITEN

Begripsomschrijvingen

1. Actief burgerschap en burgerparticipatie: inzet van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
2. Historische buitenplaats: wettelijk beschermd monument, een ensemble van woning met tuin of
park.
3. Leerlingwerkplaatsen: werkplek voor het opdoen van werkervaring.
4. Rijksmonumentale status: inschrijving in het Rijks Monumentenregister.
5. Social return on investments: het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoopen aanbestedings - en subsidieverleningstrajecten zodat de subsidieontvanger een bijdrage
levert aan het provinciaal beleid ten aanzien van:
- bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
concrete invulling hiervan gebeurt aan de hand van reguliere banen, leerwerkplekken,
stageplekken en (werk)ervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt of jongeren zonder startkwalificatie;
- bevorderen van maatschappelijke participatie. De concrete invulling hiervan gebeurt in dit
verband aan de hand van een expliciete koppeling van kansarme, kwetsbare en niet
actieve burgers en activiteiten op het gebied van uitvoering historisch groen.

Artikel 2

Doelstelling/doel van de regeling

Het jaar 2012 is gekozen tot nationaal themajaar “Historische Buitenplaatsen”, derhalve willen
Gedeputeerde Staten fysieke maatregelen aan historische buitenplaatsen ondersteunen. Te weten:
een restauratie van de groene karakteristieke monumentale waarden, dan wel achterstallig onderhoud
zoals vastgesteld door de Stichting Groene Monumentenwacht, dan wel het leggen van een verbinding
tussen de natuurlijke groene waarden van de historische buitenplaats en de groene en natuurwaarden
van het omliggende gebied.
Artikel 3

Doelgroep

Voor subsidie kunnen eigenaren van historische buitenplaatsen in aanmerking komen.
HOOFDSTUK 2 VOORWAARDEN/CRITERIA
Artikel 4

Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, geldt dat de subsidieontvanger binnen een half jaar na
subsidieverstrekking moet kunnen starten met de fysieke uitvoering van:
a. een restauratie van de groene karakteristieke monumentale waarden, dan wel;
b. achterstallig onderhoud zoals vastgesteld door de Stichting Groene Monumentenwacht, dan wel;
c. het leggen van een verbinding tussen de natuurlijke groene waarden van de historische
buitenplaats en de groene en natuurwaarden van het omliggende gebied.
Artikel 5

Specifieke subsidiecriteria

Naast de in artikel 4 genoemde criteria dient het project te voldoen aan de volgende criteria:
a. de historische buitenplaats moet een Rijksmonumentale status hebben;
b. de fysieke uitvoering aan de historische buitenplaats dient een duidelijke bijdrage te leveren aan de
werkgelegenheid, bij voorkeur in de vorm van leerlingwerkplaatsen en “social return on
investments”.
c. de fysieke uitvoering aan de historische buitenplaats dient het actief burgerschap/burgerparticipatie
te bevorderen, waarbij sprake is van:
1. een restauratie van de groene karakteristieke monumentale waarden, dan wel;
2. achterstallig onderhoud zoals vastgesteld door de Stichting Groene Monumentenwacht,
dan wel;
3. het leggen van een verbinding tussen de natuurlijke groene waarden van de historische
buitenplaats en de groene natuurwaarden van het omliggende gebied.
Artikel 6

Meldingsplicht

1. De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk melding aan Gedeputeerde Staten, zodra aannemelijk
is dat:
a. de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel zullen worden verricht; en/of
b. niet, of niet geheel aan de wettelijke en in de beschikking opgelegde verplichtingen en/of
voorwaarden zal worden voldaan.
2. De melding kan aanleiding zijn om het subsidiebedrag ten nadele van de subsidieontvanger te
wijzigen.
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HOOFDSTUK 3
Artikel 7

FINANCIËLE ASPECTEN

Subsidieplafond en verdeling

1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels vast.
2. Voor de verdeling van het plafond is het tijdstip waarop de aanvraag volledig is, beslissend.
3. Indien er meerdere volledige aanvragen zijn van dezelfde datum en deze binnen het
subsidieplafond niet alle kunnen worden gehonoreerd, zullen de projecten die naar het oordeel
van Gedeputeerde Staten de grootste maatschappelijke meerwaarde hebben de voorkeur
genieten. Gedeputeerde Staten kunnen bij de beoordeling van de aanvraag ook de regionale
spreiding van projecten meewegen.
4. Aanvragen die worden ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt, worden door
Gedeputeerde Staten afgewezen.
Artikel 8

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.
Artikel 9

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

1. Subsidiabel zijn alle kosten die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijk zijn voor
een doelmatige, sobere fysieke instandhouding van de Historische Buitenplaats.
2. Ontwerp- en inrichtingskosten zijn niet subsidiabel.

HOOFDSTUK 4
Artikel 10

AANVRAAGPROCEDURE

Indienen aanvraag

1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met
gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de
Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.
2. De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard
aanvraagformulier te bevatten en zijn voorzien van bijlagen zoals aangegeven in het formulier en
dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten
van Limburg, afdeling Vergunningen en Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).
De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:
a. activiteitenplan;
b. sluitende en gespecificeerde begroting conform format;
c. in het geval er sprake is van achterstallig onderhoud, dient tevens een
onderzoeksrapport van de Stichting Groene Monumentenwacht te worden toegevoegd.
Artikel 11

Behandeling aanvragen

Subsidieaanvragen voor subsidies worden behandeld in volgorde van binnenkomst:
a. De datum van de poststempel is bepalend. Bij persoonlijk aangeleverde aanvragen is de
ontvangststempel van de Provincie Limburg dan wel de datum van het verkregen bewijs van
ontvangst bepalend.
b. Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt de datum waarop de aanvraag volledig is.
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HOOFDSTUK 6

Artikel 12

SLOTBEPALINGEN

Hardheidsclausule

1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten,
tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 13

Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 1 mei 2012.
2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 mei 2013, met dien verstande dat zij
van toepassing blijven op aanvragen die voor die datum zijn ingediend en subsidiebesluiten die
vóór die datum zijn genomen.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels fysieke maatregelen
Historische Buitenplaatsen 2012”.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 19 april 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon

4

